




ভগিনী নিবেছিত। 
ও 

বাদলায় বিপ্লববাছ 

জীগিল্িজাম্শক্ল ব্লাস্রোখ্ুক্ী 

জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা 



প্রথম গ্রক।শ 

আশ্বিন, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ 

অক্টোবর, ১৯৬০ 

প্রচ্ছদ শিল্পী 

শ্রীন্ুবীর সেন 

প্রকাশক 

শ্ীশ্রীশকুমার কুণ্ড 

জিজ্ঞাসা রি 
১৩৩এ, রাপবিহারী আযাভিনিউ, কলিকাতা -২৯ 
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা --৯ 

মুদ্রাকর 
শ্রীয্গলকিশোর বায় 

সত্যনারায়ণ প্রি্টিং ওয়ার্কস 
₹২এ১ কৈলাস বোস সীট 

কলিকতা---৬ 



উৎসর্গ 

বাংলা বিপ্লবে বিশ্বাসা 

৩কণ ও তকণীদেব উদ্দেশ্যে 

এই গ্রন্থটি উৎসর্গ 

কবিল।ম ৷ 

কলিকাতা । ১৩৬৭ ॥ গ্রন্থকার ॥ 









॥ ভূমিকা ॥ 

ভগিনী নিবেদিতা 
(মিস্ মার্গারেট নোবল £ 11195 ১127£875€ 2০৮1৪ ) 

জন্ম--১৮৬৭, ২৮শে অক্টোবর (আল্স্টার, উত্তর আয়ার্লযাগড) 
মৃত্যু--১৯১১১ ১৩ই অক্টোবর (দাঞ্জিলিং, বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ ) 
জীবনকা'ল--৪৩ ব্সর, ১৯ মাস, ১৫ দিন। 

মিস্ মার্গীরেট এলিজাবেথ নোবল £ ২৮ বৎসর মাত্র যখন তার বয়স, 

তখন লগ্নে (১৮৯৫, ১৫ই নভেম্বর) বিবেকানন্দের সহিত তাহার প্রথম 

সাক্ষাৎ হয়। তাঁর এই ২৮ বৎসর ১ মাসের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটন। £ 

(ক) তিনি আয়ার্লাণ্ডের মেয়ে, ইংল্যাণ্ডের নয়। তার পিতা, স্যামুয়েল 
রিচঅও নোৌবল--বিশেষতঃ, তাহার পিতামহ বেভাবেও (পাদরী )--- 

আর্নীর্ল্যাগুকে ইংল্যাণ্ডের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিপ্লবী মন 
লইয়। সংগ্রাম করিয়াছিলেন। জন্মম্বত্ধে তিনি ইংরেজ-বিদ্বেষী এবং 

বিপ্লবী । তার মাতার নাম, ইসাবেল নোবল। 
(খ) তিনি আয়াল্যাণ্ডের পার্নেল ও রাশিয়ার প্রিন্স ক্রপাটকিন, 

এই উভয় বিপ্রবী দ্বারাই অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। 
(গ) আয়ার্ল্াণ্ডের কতকগুলি বিপ্লবের কেন্দ্র ইংল্যাণ্ডে, বিশেষতঃ 

লগ্ডনে, ছিল। বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের সময় তিনি এই বিপ্লবের 
কেন্ত্রগুলিকে পরিচালিত করিতেছিলেন। আইরিশ সিন্ ফিন্, রাশিয়ার 
নিহিলিজম্,। এই উভয় মতের সংমিশ্রণে তাহার মানসিক বিকাশ 
পরিস্ফুট হইতেছিল। 

(ঘ) তিনি ত্রশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত হন নাই। দারিপ্রের মধ্যেই 

বন্ধিত হইয়াছিলেন। এবং ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ 
করিয়া জীবিকা! নির্বাহ করিতেন। এই শিক্ষযিত্রীর কাধ্যে তাহার 

মৌলিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল। 
(উ) তাহার ছুইবার বিবাহের প্রস্তাব হয়। প্রথমবার (১৮৯০ ) 

তাহার প্রণয়াম্পদ যুবকটির মৃত্যু হয়। ছ্িতীয়বার, বিবাহে ইচ্ছুক যুবকটি 
সহসা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া (১৮৭৪) তাহার পূর্ব ।প্রণয়িগক 
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বিবাহ করে। এই ঘটনায় তিনি মনে খুব আঘাত পান। এবং ঠিক 
এই সময়েই বিবেকানন্দের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 

জীবনেতিহাসের এই প্রথম অধ্যায় আমি সবিজ্তারে লিখি নাই। 

কারণ তাহার ফরাসী চরিতকার [26116 065770704, ইহা অতি 

নিপুণভাবে সবিস্তারে লিখিয়াছেন। এবং তাহার বাংলা অন্ুবাদও 

হইয়াছে (নারায়ণী দেবী )1। তাছাড়।, এই ২৮ বৎসর ১ মাসের জীবনের 

সহিত আমাদের দ্রেশের যোগণযোৌগ বিশেষ কিছু নাই বলিলেই হয়। 
আমার বন্ধু অধ্যাপক শৈলেন্্রনাথ মিত্র, এম্, এ, ভগিনী নিবেদিতাঁর 

ফরাসী জীবনচরিত হইতে অন্বাদ করিয়া না দিলে, আমি এই গ্রন্থ 

লিখিতে পারিতাম না । তাহার নিকট সহশ্ববার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

মার্গারেটের পিতা পার্নেলের অধীনে ইংলাগ্ডের বিরুদ্ধাচরণে সক্রিয় 

অংশ গ্রহণ করিযক্াছিলেন। পিতা ও পিতামহ ধর্শ্যাজক ছিলেন। 

ইংল্যাগ্ডেব বিরুদ্ধে আইরিশ বিপ্রবের মধোই মার্গারেটের ছাত্রী- 
জীবন শেষ। পার্নেলের প্রভাব অববিন্দ ও নিবেদ্িতার মধ্ো প্রায় একই 

সময় সংক্রামিত হয়। পার্নেলের মৃত্যুতে (১৮৯১) অববিন্দ কবিতা 

লিখিয়াছিলেন। ৰ 

পার্নেলের নিয়মতান্ত্রিকতা হইতে ১৮৯১ খুষ্টাবন্দের পরে একাদিক্রমে 

৪ বগসর প্রিন্স ক্রপাটকিনের প্রভাবে আসিয়া নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদ ও সশত্্র 

বিদ্রোহের দীক্ষা ও শিক্ষা পাইয়াছিলেন। 

নিবেদিতা যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে যাইয়াও প্রথমবারের মতই 
ৰার্থমনোরথ হইয়া লণ্ডনে সশস্ত্র আইরিশ বিপ্রবের কেন্দ্রগুলির ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সময় (১৮৯৫১ নভেম্বরে ) বিবেকানন্দের সহিত 
তাহার গ্থম সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রস্তাব ভগ্র হওয়াতে 

সিবেদিতা মনে খুব আঘাত পান এবং কিছুদিনের জন্য লগ্ডন হইতে 

হালিফ্যাক্স্ গিয়া মিস্ কলিন্সের (15155 0০11775 ) সহিত বাস করেন । 

প্রথম বয়সে আজীবন কুমারী থাকিয়া ব্রহ্ষচারিণী হইবার স্ংকল্প 
করেন নাই। ৃ 

আমি বিবেকাঁনন্বের সহিত নিবেদিতা (১৮৯৫--১৯*২) সাত আট 

ৰখসর কোথায় কখন কতবার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহা নিবেদিতার “7৫ 
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+2095661 85] 51310) গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়। ছাড়িয়া দিয়াছি। 

নিবেদিতা যাহা লিখিয়াছেন তদপেক্ষা বেণী কিছু বিস্কৃতভাবে লিখিবার 

প্রয়োজন রোধ করি নাই। বিশেষতঃ “জয়শ্রী, পত্রিকার * আমার 
“নিবেদিতা” ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবার কিছু পরেই [0০ 1850 
৪8] ৪2 [71197 গ্রন্থেরও বাংলা অনুবাদ “উদ্বোধন, অফিস হইতে-ী 

সম্পর্কে আমার কটাক্ষের পর--প্রকঁশিত হইয়াছে । 

আমার অন্ত এক গ্রন্থে (*ভ্রীঅববিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ+ )-- 

“বরোদায় চৌদ্দ বৎসর অধ্যায়ে আমি বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতার 

কতবার কোথায় সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাও বিস্তৃত লিখিয়াছি। এই ছুই 
কারণের জন্ত আমি বর্তমান গ্রন্থে উহার পুনরাবুত্তি করি নাই। 

বিবেকানন্দের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষার সময় ("5০1০০011078 00061 

1১1095 ) নিবেদিতা যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন তার মধ্যে--( ক) 

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় চিন্তার গ্রভাব, ১৮৯৮, কলিকাতা স্টার থিয়েটার ; 
(খ) 172৪], 006 10001, কলিকাতা) (গ) ভারতীয় শিল্পকলার 

বিশেষত্ব, কলিকাতা-বিশেষভাবে ম্মরণীয়। 

নিবেদিতার “9০০70 0০০৮এ ছুইটি বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখ- 

যোগ্য । প্রথম, 41911--00৩ ১0০00১7, কলিকাতা ; দ্বিতীয়, “৫1)0191) 

41৮» নিউ ইয়র্ক । এই ছুইটি বর্তৃতাতেই নিবেদিতাঁর উপর স্বামীজির 
প্রভাব লক্ষ্য করা যাঁয়। একজন খুষ্টান মহিলার পক্ষে মা কালীর ভক্ত 

ও অনুরাগী হওয়। সহজ পরিবর্তন নয়। অদ্ভুত পরিবর্তন। ইহাতে 
স্বামীজির শিক্ষা ও প্রভাব বিদ্যমান দ্বিতীয়--ভারতীয় আর্ট সম্পর্কে 

নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে বুঝা যায় যে নিবেদিতার পরবর্তীকাপের 
ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি আকর্ষণ স্বামী বিবেকনিন্দ হইতেই প্রেরণা 
লাভ করিয়াছিল । 

* জয়ী পত্রিকার প্রকাশিত পাঠ হইতেই আমি কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিভালয় 

“ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ' নাম দিয়া ছুইটি বন্তৃত। দিয়াছি। এই গ্রন্থের জগ্ত 

সমগ্র পাঠ্যাংশের সম্যক পরিশীলন ও ভরসসংক্কার করিরা দিয়াছেন আমার স্নেহাম্পদ বন্ধু 

গ্রসতোন্রনাথ (ম্টি) ঘোষ। তাহারই উৎসাহে এবং "জিজ্ঞাসা" প্রতিষ্ঠানের শ্বত্বাধিকারী 

ন্রেহাম্পন শ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়ের নর্ববপ্রযত্ব তত্বাবধানে এই গ্রস্থপানির প্রকাশ সপ্ভব হইরাছে। 

ইহাদের নিকট আমার খণ অপরিশোধ্য | 
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এই দ্িতীস্স অধ্যায় বিস্বৃতভাবে আমি এই জন্ত লিখি নাই যে» 
€[1১6 1/135061 23 ][ ৪2 [3107১ গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতা ইহা নিজেই 

পুঙ্থানুপুঙ্খবূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । আমার সহপাঠী ও বন্ধু স্বামী 

মাধবানন্দ (বেলুড় মঠের বর্তমান সেক্রেটারী ) ইহার বাংলা অনুবাদ 
আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত অবস্থায় বহু বৎসর ফেলিষা রাখিয়াছিলেন। 

সম্প্রতি “উদ্বোধন, অফিস হইতে সম্পূর্ণ বাংলা অস্থবাদ প্রকাশিত 

হইয়াছে । তাছাড়া, লিজেল্ রেমণ্ড-কৃত ফরাসী জীবনচরিতে এই দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের বাংল। অন্ুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে । স্থতরাং এই ছুই বাংলা 
অনুবাদ গ্রন্থের অতিরিক্ত আমার কিছু লিখিবার নাই। বিশেষতঃ 
জীরন-চরিত হিসাবে এই অধ্যায়ে নিবেদিতা চরিত্রের অসাধারণ 

বৈশিষ্ট্য তখনও বিচার বা প্রকাশ হয় নাই। তিনি তখন স্বামীজির 
নিকট শিক্ষার্থী মাত্র । 

১১1১৩ কালীচরণ ঘোষ রোড, গ্রন্থকার 
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স্বামী বিবেকানন্দের দেহ-ত্যাগের পূর্বে 

ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২ খুষ্টাব্দে ফেব্রুারীর শেষ ভাগে লণ্ডন হইতে 

রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত এক জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা আসিয়া 

পৌছিলেন। ১৯০১ খুষ্টান্দে ডিসেম্বরের শেষে কলিকাতায় কংগ্রেস হয । 
এই কংগ্রেস অধিবেশনের কিছু পূর্ববে রেভারেগ' ওজ ও মিঃ ওকাকুর!, 
এই ছুই জন জাপানী ভদ্রলোক বেলুড মঠে শ্বামিজীর নিকট আসিষা 
উপস্থিত হইলেন এবং বেলুড মঠেই কিছুদিন বসবাস করিলেন। 

চিকাগোর মত জাপানে একটি ধর্ম মহাসভা হইবে, এবং স্বামিজী যাহাতে 

এ সভাষ উপস্থিত হন, তারই জন্ এই ছুই জাপানী ভদ্রলোক শ্বামিজীকে 

অন্তরোধ করিলেন। ক্বামিজী বলিলেন তাহার শরীর সুস্থ থাকিলে 

তিনি অবশ্যই যাইবেন। 

মিঃ ওকাকুরা প্রাচ্য দেশীষ আর্টের এক অতি উচ্চ শ্রেণীর সমজদার 
ব্যক্তি। প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে তিনি একজন আদর্শবাদী। তিনি স্বামিজীকে 

সঙ্গে লইযা ১৯০২ খুষ্টাব্দে জাচ্যারী মাসে বুদ্ধ-গয়া দেখিতে গেলেন । 

ভগিনী নিবেদিতা তখন লগুন হইতে ভারতাভিমুখে জমুদ্রপথে মোম্বাস! 

নামক জাহাজে রমেশ দত্তের সহিত অবস্থান করিতেছেন। স্বামিজী 

বুদ্ব-গয়া হইতে কাণীাতীর্থে আসিলেন। কাণীতে কয়েকদিন অতিবাহিত 

করিয়া মি: ওকাকুরা স্বামিজীব নিকট হইতে বিদায় লইলেন। স্বামিজী 
শ্রীবামকষ্ণের জন্মেত্সবের মেলার পূর্বেই কাশী হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া 

আসিলেন। নিবেদিত! লিখিয়াছেন _ 

“517৩ 00806 006 07016 10011865, 19.501106  00100818 1910085 

৪150. 86101021902, 1100] 136 506১ [0৮ 00 8০001 05259. ৪09 

026 60732079185, [6 25 ৪, 26 00. 0০811 1015 ড/21006117085. 

৮7716 710566? 43 1190%0 217, 2. 499. 

স্বামিজী কলিকাঁতাষ ফিরিবার পর পৃথিবীর দূর দেশ হইতে তাহার 
অনেক শিল্ত এই সময় তাহার নিকটে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। 



২ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্রববাদ 

“1%10105 06 0015 415010163 1017 0150806 709163 ০06 006 ০1 

£80061:50. 10000 00০ 9%/81001 00 1015 1০00100 69 0910062, 
--182, ? 499 50০9 

এই বেলুড় মঠেই মি: ওকাকুরা ও মিঃ তাই-কো!য়ানের সহিত 

স্বামিজীর জীবিতকালে ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই 
সাক্ষাতের গুরুত্ব খুব বেণী। কেন না, পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিভার 
সহিত ওকাকুরার--প্রাচ্য প্রীতির সম্পর্কে একমত হইযা-ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
দেখা দেয়। 

ঠাকুরবাড়ীর অনেকের সহিত ওকাকুরাঁর পরিচয় হয়। সরল। দেবীর 

সহিতও ওকাকুরার পরিচয় হয়। 

মি: ওকাকুরা বিপ্লববাদী ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও গ্রিম্দ 

ক্রপাটুকিন-এর দ্বারা (১৮৯০-১৮৯৫) প্রভাবান্বিতা হইয়া, ন্বামী বিবেকানন্দের 

সহিত সাক্ষাতের পূর্ব হইতেই বিপ্লববাদী হইয়া আইরিশ হোম কুল 
আন্দোলনে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন । 

১৯০২ খৃষ্টানদের এপ্রিল, মে ও জুন স্বামিজী অত্যন্ত পীড়িত তইমা 
পড়েন। এই তিন মাঁস এক ফোটাও ঠাণ্ডা জল তাহ?কে পান করিতে 

দেওষ! হয় না। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এই তিন মাস তিনি দারুণ গ্রীশ্মেও 

এক ফোটা ঠাণ্ডা জল পান করেন নাই । ভগিনী নিবেদিতা লিখিযাছেন_- 

৮.2 92101 109,006 ও 61286 20010 11) 012 501105 0 1902, 

101650061 1015 10621002100. 2130. ০৬1) 11002160010 2. 609159 01 

60০90002170 01006 ৬8101১ 00000810000 43011], 1795 2100. 0006১ 16 

৪5 1700 ৪1109৬20 (0 5%8110৬ 2 ৫1090 0৫6 ০010 ৮৮221:. ০৬ 121 

0015 02066160660. 10107) 01055102115, 0106 0095 10 10007 3 7000 109 

729 0$০1109560 00 1100 006 0009৬60 56161780) 06 015 ০0৬5 ৮11], 

10) £0106 00050 0) 01062]... ০, ৬1,০17 04002 0109569) 102৬2] 

159 106৬7 ৮০]1 27)0881) 0020 002 200. ৮728 1769. 

7176 11056 45 496%) 1727, 27) 502 69. 

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ম্বামিজী নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে আর- 

দেরী নাই, মৃত্যু আসিয়াছে । 



ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ ৩ 

২৮শে জুন প্রাতঃকাল। নিবেদিতা বাগবাজারে তাহার নুতন 

ভাড়াটিয়া বাড়ী হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ 

দেখিতে পাইলেন স্বামী বিবেকানন্দ দুইজন শিশ্ককে সঙ্গে লইয়া তাহার 
বাড়ীতেই আসিতেছেন। নিবেদিতা “উল্লাসে “জয়, জয়গডরু” বলিয়। 

স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন । ম্বামিজী একা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। 

তিনি ধীরে ধীরে থাম, চৌকাঠ, দেওয়াল ও একটি ডুমুর গাছ ধরিতে 
ধরিতে অগ্রসর হইলেন। তারপর তিনি দোতলায় উঠিয়া গিয়া এক খণ্ড 

য্গাজীনে উপবেশন করিলেন । এই মুগচর্ধ্টির উপর বসিয়া! স্বামিজী বহু 

বৎসর ধান করিয়াছেন, এবং মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ইহা তিনি ভগিনী 
নিবেদিতাকে দীন করিয়াছেন। ম্বামিজী বলিলেন, “আমি এই বাড়ীটি 

পছন্দ করি। এখানে তোমার কাজ করিবার স্থবিধা হইবে। ছোট 
শিশুটিকেও স্সেহ ও যন্র করিবে, কেন না একটি ছোট কীটের মধ্যেও মহ্ব্ব 

লুক্কীয়িত থাকে 1৮ এই কথোপকথনের মধ্যে স্বামিজী কতকগুলি মাটির 

পুতুল লইয়া নাড়াচাড়। করিতেছিলেন। এগুলি নিবেদিতা তাহার 

ছাত্রীদের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। স্বামিজী আরও দ্রেখিলেন যে, কাঠের 

বাক্সে ম্যাজিক লণ্ঠন ও “মাইক্রস্কোপ' রহিয়াছে । ইহ] দেখিয়া স্বামি 
উৎসাহিত হইলেন। ম্বামিজী বলিলেন, “আগামীকাল প্রাতে তুমি 

বেলুড় যাইও । তুমি সন্যাসীদের সন্ুখে স্কুল সঙ্থন্ধে তোমার ভবিষ্যৎ কার্য 
প্রণালী বুঝাইবে ।” নিবেদিত। অতিশয় আনন্দিতা হইলেন। এই রকম 
এতট| তিনি আশাও করেন নাই । বিদায়ের সময় নিবেদিচ। স্বামিজীকে 

বলিলেন, “নতুন বাড়ীতে স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় আপনি কি আসিঘ! 

আশীর্বাদ করিবেন?” শ্বামিজী উদ্দাস ভাবে মুছু হাস্য করিলেন। 

নিবেদিতার স্কন্ধে হত্ত আরোপ করিয়া সুমিষ্ট স্বরে (যাহার সহিত নিবেদ্িত| 

বহুদিন হইতে পরিচিত) বলিলেন,_-“আমার আশীর্বাদ সর্বদাই তোমার 
উপর রহিয়াছে ।” (ফরাসী জীবন চরিত, পৃ২১৯--২২৪ )। 

পরের দিন__২৯শে ভন-স্বামিজীর আমন্ত্রণে ভগিনী নিবেদিতা প্রাতে 

বেলুড় মঠে আমিলেন। মঠে উপস্থিত হইয়া ভগিনী নিবেদিতা দেখিলেন 
" যে, স্বামিজী যেন সুখ ও ছু:খের উদ্ধে তুরীয় অবস্থায় আত্মস্থ হইয়া আছেন। 
সম্গ্যাসীগণ উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সমক্ষেই ন্বামিজী ভগিনী 
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নিবেদিতার বিদ্ভালয়ের ভবিষ্ুৎ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচন স্থুরু করিলেন। 

অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল, বেল! বেশ বাড়িয়া উঠিল । জন্ধ্যার্সীগণ গভীর 

মনৌযোগের সহিত স্বামিজীর বাণী শুনিতেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাকে 

সন্গ্যাসীগণ যে ঠিক ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, শ্বামিজী তাহা 
জানিতেন। তাই, তিনি নিতান্ত নির্ভীক ও নিপুণভাবে নিবেদিতার জটিল 
চরিত্রের বিশ্লেষণ কবিয়া তাহাদের বলিলেন যে, স্বামিজীর নিজের মতই 
নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব কখনও কখনও এতই জটিল ও বিচিত্র বোধ হয ষে, 

সময় সময একই মানুষের মধ্যে এরূপ বিচিত্র ও বিভিন্ন কর্মতৎপরতা। সম্ভব 

মনে হয় নাঃ কিন্ত মূলতঃ নিবেদিতা নিতান্তই নিষ্ঠাবতী-_একাগ্র ধীশক্তি 
এবং আন্তরিক আত্ম-নিবেদনের বলে নিবেদিতার মধ্যে বহু বিভিন্নমুখী 

ব্যক্তিত্বের এক্ত্র সমাবেশ লক্ষ্য করা যায। নিবেদিতা চলিয়া আসিবার 
পূর্বের স্বামিজী পুনঃ পুনঃ ছুই বার তাহার মস্তক সন্েহে স্বীষ করতলে গ্রহণ 
করিষা তাহাকে আশীর্বাদ করিযাছিলেন। (ফবাসী জীবন চবিত--)1* 

নিবেদিতার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বামিজী নিবেদ্িতার সন্মুখেই মঠের 

জন্াসীদের অতি প্রাঞ্জল ভাষাষ বলিলেন যে, বনু ব্যক্তিত্বের একত্র সমাবেশ 
নিবেদিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যাষ। 

নিবেদিতার চবিত্রগত সত্ব! সম্পর্কে স্বামিজী তাহার মৃত্যুর মাত্র চারদিন 
পূর্ধব-এই ক্র বিশ্লেষণ আমাদিগকে দিষা গিষাছেন। শুধু নিবেদিতাই 
যে স্বামিজীকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা নয় ১ স্বামিজীও নিবেদ্িতাঁকে 

ঠিক মতোই চিনিতে পারিষাছিলেন, যাহা! অপর কেহ পারেন নাঁই। 

স্বামিজী ২৮শে জুন বাগবাজারে নিবেদিতাকে দেখিতে আসিষাছিলেন। 

চার দিন পর (৩রা জুলাই ) নিবেদিত নিজের মনে একটি প্রেরণা পাইযা 
সহসা বেলুড় মঠে স্বামিজীর কাছে গিযা উপস্থিত হইলেন। সে দিন 
বুধবার, একাদশী ছিল। এদিন হিন্দু প্রথা অনুসারে উপবাস করিতে হয়। 

যে মুহূর্তে স্বামিজী নিবেদিতার আগমন বার্তী শুনিতে পাইলেন, সেই 
মুহূর্তেই তিনি নিবেদ্িতাকে তাহার খুব কাছে আসিতে বলিলেন। এই 
অকম্মাৎ সাক্ষাৎ একটা পরম বিস্ময়ের বস্ত। স্বামিজী বুঝিলেন যে, 

[বাড]1)17]4 : 10159119 7895000200, 100 919 994 ) (5258198 
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নিবেদিত! তাহার নিকট শেষ বিদায় চাহিতে আসিয়াছেন। ম্বামিজী নিজে 

একাদশীর উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি নিবেদিতাঁর জন্য প্রাতরাশের 
ব্যবস্থা করিলেন। নিরামিষ তরকারী, ভাত, ফল, দই--পাথরের থাঁল। ও 
বাটিতে সাজাইয়া নিবেদিতার সম্ুথে দিলেন। নিবেদিতার আপত্তি সব্বেও 
স্বামিজী নিজেই তীহাকে খাদ্য পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভোজন 

শেষ হইলে একজন হাত ধুইবার জল ও তোয়ালে আনিল। স্বামিজী উহা! 
সেই লোকটির হাত হইতে নিয়! নিজেই উপুড় হইয়া নিবেদ্দিতার হাতের 

উপর জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। নিবেদিতা হতভম্ব হইয়া বলিলেন,_- 

“্বামিজী, এ কাজত আপনাকে আমারই করা কর্তব্য।”৮ ম্বামিজী 
একটু শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, “ণ্ষীশুধুষ্ট তাহার শিষ্পদের পা ধুইয়া 
দিয়াছিলেন।” নিবেদিতার মুখে আসিল ইহা সত্য, কিন্ত ইহা' মৃত্যুর ঠিক 
পূর্বের ঘটনা । ঃ 

কিন্ত তিনি ইহা বলিতে পারিলেন না। নিবেদিতা চক্ষু মুদ্রিত 
করিলেন। স্বামিজী মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাহার মাথাষ আশীর্বাদ করিলেন। 

চক্ষু বুজিয়! থাঁকিলেও নিবেদিতা বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামিজী তাহার 

দিকে সন্ষেহ দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন।* 
নিবেদিতা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া, কপণ যেমন বহু ধনরত্র লইয়া গৃহে 

প্রত্যাবর্তন করে, সেইরূপ বাঁগবাজারে নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। 
সমস্ত রাত্রিই তাহার মন এরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল । 

পরদিন (৪ঠ1 জুলাই) প্রাতঃকালে একজন সন্ন্যাপীকে দিয়া স্বামিজী 

নিবেদ্রিতাকে একথানি প্প্রসাদী” কেক (০৪1) পাঠাইলেন। এই 

কেক্খানি সোনালী রঙের পাতা আবৃত ছিল। এবং ইহার কিয়দংশ 
তিনি নিজের জন্য রাখিয়া প্রসাদ করিয়! পাঠাইয়াছিলেন। নিবেদিত! 
এই কেক্ প্রসাদ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইযা উঠিলেন, এবং প্র কেকৃটি 
ছুই হাতে তুলিয়া বারবার মাথায় স্পর্শ করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন 
এইরূপ আনন্দ বিহবলতার মধ্যে কাটিল। রাত্রিতে ছাতের উপর বেলুড়ের 

দিকে মুখ রাখিয়া নিবেদিতা গৃভীর ধ্যানে নিমগ্ধ হইলেন। (ফরাসী 
জীবন চরিত )। 

+[7186 7103667 4$ 7 বিছিগিহাতে 09. 806-0? 



৬ ভগিল্ী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ 

স্বামী সারদানন্দের চিঠি লইয়া (৫ই জুলাই ) প্রাতে এক ব্যক্তি আগিয়া 
ভগিনী নিবেদিতাঁকে চিঠি দিল । চিঠিতে লেখা ছিল,-_-প্প্রিয় নিবেদিতা, 
সব শেষ হইয়া! গিয়াছে । গতরাত্রে নযটার সময স্বামিজী চিরনিদ্রায় 
অভিভূত হইয়াছেন। তিনি আর জাঁগিবেন না ।-_সারদানন্দ” 

“1৬5 0281 131০0169) 096 250. 025 ০0226. 68021:025 5৬2101]1 
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চিঠির অক্ষরগ্তলি যেন নিবেদিতার চোখের সম্মুখে নাচিতে লাগিল । 

গৃহের ভিতর একটি অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল। নিবেদিতা ঘুরিষা 

দাড়াইলেন। তাহার ঝি সব বুঝিতে পারিয়! উচ্চৈঃস্বরে কাদিতেছিল। 

নিবেদিত! পত্রবাহকের সহিত তৎক্ষণাৎ বেলুড় অভিমুখে রওন] হইলেন। 

বাহিরে আসিষা দেখিল্েন, এই সংবাদ সকলেই জানিতে পারিয়াছে এবং 

হৃতাশভাবে বেলুড়ের দিকে ছুটিফা চলিযাছে। 

স্বামী বিবেকানন্দের দেহৃত্যাগের পব 

১৯০২১ ৫ই জুলাই । যে লোকটি স্বামী সারদানন্দের চিঠি আনিয়াছিল, 
ভগিনী নিবেদিতা তাহার সঙ্গেই ঝড়ের মত বেগে বেলুড অভিমুখে ছুটিযা 
চলিলেন। তিনি মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সমস্ত চুপচাঁপ। 

নিবেদিতা একাঁকী উপরে স্বামিজীর ঘরে আনিযা উপস্থিত হইলেন। 
ঘরটি অতিশষ অন্ধকার। কেন ন!, দরজা! জানালা সমস্তই বন্ধ ছিল, 

মাছি ভন্ ভন করিতেছিল। মেজেতে স্বামিজীব মৃতদেহ শাধিত অবস্থাষ 

পড়িয়াছিল। মৃতদেহটি হরিদ্রাবর্পণের পুষ্পে আবুত ছিল। নিবেদিতা 

মৃতদেহের পার্থ উপবেশন করিলেন, এবং স্বামিজীর মস্তক নিজের ক্রোড়ে 

তুলিয়া লইলেন। নিকটেই একথানি পাখা পড়িয়াছিল, তাহা তুলিষা 

লইয়া ব্বামিজীর মুখে বাতাস করিতে লাগিলেন । 

নিবেদিতা কোনরূপ শোক প্রকীশ করিলেন না। তাহার শোক 

যেন মরিয়া গিয়াছে । নিবেদিতা মনে ভাবিলেন যে, অমরনাথে 

স্বামিজী বলিয়াছিলেন যে, শিব তাহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন। এখন 
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তিনি নিজের ইচ্ছাতেই তাহার ক্লাম্ত দেহ পরিত)গ করিয়া চলিয়া 
গেলেন । ৃ 

নীচে শব্ধ শোনা যাইতেছিল, নিবেদিতা নিজের ক্রোড় হইতে স্বামিজীর 
মন্তক নামাইয়া যেমনটি ছিল সেইরূপ ফুলের বালিশের উপর পুনরায় স্থাপন 

করিলেন। সন্ন্যাসী শি্তগণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং গতকল্য 
ভোর হইতে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত স্বামিজী কি কি করিয়াছেন তাহ 
বর্ণনা করিতে লাগিল | স্বামী ব্রন্মানন্দ বলিলেন “আমি কিছুদিন হইতে 
তাহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিতেছিলাম নাঁ। উহা! যেন ঠাকুর 

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের মত দেখাইতেছ্ছিল |” 
তারপর একটি জনতা ঘূর্ণাবর্তের মত ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ 

করিণ। নিবেদিতা বুঝিলেন যে এইবার অস্ত্যেষ্িক্রিয়ার আয়োজন 
চলিতেছে । তিনি উঠিয়া দাড়াইলেন। নিবেদিতা এই কথাই পুনঃ পুনঃ 

বলিতে লাগিলেন, হে ঈশ্বর, কেন একজন অপরকে দিবার জন্য নিজেকে 

এইরূপভাবে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিবে ?* 
নীচে মঠের সম্মুখে উঠানে স্বামিজীর মৃতদেহকে স্থাপন করা হইল। 

একটি বিরাট জনতা চারিদিকে জড় হইয়াছে । স্বামিজীর বদনমণ্ডল 

যুবকের মত দেখাইতেছিল। তাহার মুখ অনাবৃত ছিল, যেন তিনি 

ঘুমাইয়া আছেন। তাহাঁর বয়স চল্লিশেরও কম। সন্ম্যাসীরা শুবভাবে 
সারি সারি দ্াডাইয়াছিল। তাহাদের সকলেরই মন্তক মুণ্ডিত। 

বিদায় প্রার্থন! খুব সংক্ষিপ্ত । একজন সন্যাসী একটি মসলিন কাপড়ের 
উপর পায়ে আলতা দিয়া স্বামিজীর পদচিহ্ন তুলিয়া লইলেন। প্রদ্দীপ 

লইয়া মৃতদেহকে আরতি করা হইল। মন্ত্র উচ্চারিত হইল; ধুপ জালান 

হইল । ঘন ঘন হৃদয়-বিদারক শঙ্ঘধ্বনি করা হইল। শেষ অনুষ্ঠান শেষ 

হওয়ার পর জন্গ্যাসীরা জোড় হস্তে নতজানু হইলেন। কেহ কেহ তিনবার 

ভূমিতে উপুড় হইয়া প্রণাম করিলেন; কেহ কেহ বা তাহাদের মন্তক 

স্বামিজীর পায়ের উপূর স্থাপন করিলেন। ্ 

তারপরে একটি ছোট শোভাযাত্রা! করিয়া স্বামিজীর মৃতদেহ সন্্যাসীর! 
শশী সী ০ পাপা পন স্পা পপপপপা্পীনা পট পাশ পিপিশীশিশিপি পীশীীশিশিতি পিসি পিসি 
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ধীরে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। “জয়, গুরু মহারাজ কি জয়” ধ্বনিতে 

চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । 
মঠের দক্ষিণদ্িকের কোণে একটি প্রকাণ্ড বিন্ব বৃক্ষের তলদেশে 

শবাধারটিকে নামান হইল। আর একটু নীচের দিকে গঙ্গার তীরবর্তী 

স্থানে একটি সুসজ্জিত চিতাশয্য। নিন্মীণ করা হইল । এইস্থানটি স্বামিজী 

নিজেই নির্দেশ করিয়। গিয়াছিলেন। 
নিবেদিতা একটি বৃক্ষের তলে এক বসিয়াছিলেন । ভিড়ের মধ্যে 

পুষ্প আচ্ছাদিত স্বামিজীর শবটি সন্গযাপীরা! যখন স্বন্ধে বহন করিয়া লইয়া 

যাইতেছিল তখন উহা তিনি সুম্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছিলেন না 
ছুইবার শবাচ্ছাদন হুরিদ্রা পুষ্পগুলি জনতার মাথার উপর দিয় তাহাব 
দৃষ্টিপথে পতিত হ্ইয়াছিল। উহা তরঙ্গের উপর ফনা বাশির মত বোধ 

হইতেছিল। শ্বামিজীর রেশমী গেরুয়ার কিয়দংশ বাতাসে উড়িতে দেখা 

গেল। ছুই দুইবার নিবেদিতা “জয় জয» বলিযা চিৎকার করিলেন । 
কিন্তু যখন দ্রেখিলেন যে, চিতাঁর আগুন জলিয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি 

অনুভব করিতেছিলেন যেন তিনিও শ্রী সঙ্গে মরিয। যাইতেছেন। এবং 

তাহার পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে তাহার মুখ গু'জিয়া রাখিলেন। নিবেদিতা 

প্রার্থনা করিলেন, “হে স্বামী, এমন করুন যাহাতে আমার ইচ্ছামত নয, 

আপনার ইচ্ছামত আমি কাঁজ করিষা যাইতে পারি । হর, শিব, শিব 1৮% 

নিবেদিতা রাত্রি পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিলেন। বাতাস উঠিল, 
চিতার ভম্ম বাতাসে উড়িতে দেখ! গেল। এক টুকরা হবিদ্রা বর্ণের 

গেকুয়া নিবেদ্িতার ক্রোড়ে বাতাসে উড়িষা আসিয়া পত্তিত হইল। 
উহা! স্বামিজীরই পরিধেয় গেরুয়ার কিয়দংশ যাহা! চিতাঁর আগুনে কিছুটা 
দগ্ধ হইয়াছে । ধীরে ধীরে চিতার আগুন নিভিয়া গেল। হঠাৎ 

অনুপস্থিত বদ্ধুর্দিগের কথা তাহার মনে পড়িল। ধীরামাতা, বোস 
ইত্যাদি । তাহার মায়ের মুখখানি তাহার মনে পড়িল। তাহার মাকে 
তিনি ডাকিতে লাগিলেন। তাহার মায়ের কোমল হন্ডের স্পর্শ, এই 
শোক দূর করিবার জন্ত তিনি গাত্রে অনুভব করিলেন । নিবেদিতা যখন 
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তাহার মার উদ্দেশ্টে ডাকিতেছিলেন, তখন বিশ্বন্ত বন্ধু স্বামী সদাননা উত্তর 

দিলেন। স্বামী সদানন্দ তাহার কাছে কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া ছিলেন 

তাহ]! নিবেদিতা এতক্ষণ জানিতে পারেন নাই । এখন জানিতে পারিয়া 
তাহার কিছুটা সাস্বনা বোধ হইতেছিল, এবং তিনি তাহার ম্বাভাবিক জ্ঞান 

ফিরিয়া পাইলেন । 

রাত্রিতে প্রার্থনা *আরন্ত হইল। নিবেদিত! উঠিলেন, বলিলেন, 
“সন্ন্যাসীর। প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু আমার সময় নাই। স্বামিজী 
আমাকে একটি কাজের ভার দিয়। গিখাছেন, আমাকে উহাই করিতে 

হইবে ।” যখন তিনি উঠ্িষা চলিতে লাগিলেন, তখন শুধু অস্মুট স্বরে 
বলিতে লাগিলেন 3 “হে প্রভূ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।৮ স্বামী সদানন্দ 

একটু দূরে দূরে নিবেদ্িতাকে অনুসরণ করিতেছিলেন। স্বামী সদাণন্দ 

কাদিতেছিলেন। (ফরাসী জীবন চত্িত ) 

ভগিনী নিবেদিতার বয়স তখন পয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। 
রবীন্রনাথ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই পৌষ বোলপুব ব্রন্ষচরধ্য বিদ্যালয় গরতিষ্টা 

করিয়াছেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সেই বিদ্যালয়ে গাছতলায় বসিয়। ছাত্রদের 
উপনিষদ পাঠ করান । ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জুলাই তিনি বোলপুর হইতে 
কলিকাঁতি। ফিবিতেছিলেন ; হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলেন, কাঁল রাত্রে 

স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন । শুনিবামাত্রই তিনি দৌড়াইয়া 

বেলুড় মঠে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন গগনম্পর্শা চিতার আগুন 
চারিদিকে লেলিহান রসনা বিল্তার করিয়া প্রচণ্ডবেগে জলিতেছিল। 

উপাধ্যাঁয় চিতার পার্খে দাড়াইযা ধ্যানস্থ হইলেন। কে যেন তাহার 
মনে একট! প্রেরণা জাগাইয়! বলিল, “তুমি, তোমার যতটুকু শক্তি আছে 
তাই দিয়া, বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি-জয় ব্রত গ্রহণ কর।” সেই মুহূর্তেই স্থির 

করিলেন যে, তিনি বিলাত যাইবেন ; হিন্দুর দর্শনাদি শাস্ত্র প্রচার করিবেন । 

উপাধ্যায়ের ষে কথা সেই কাজ । তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই অক্টোবর, 
সঙ্কল্প করিবার তিন মাস মধ্যে, মাত্র সাতাশ টাক! পকেটে লইয়া বিপাত 
যাত্রা করিলেন। «€ই নভেম্বর অক্সফোর্ড পৌছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর 
পর্য্স্ত অক্মফোর্ডের কলেজগুলি খোলা ছিল। তিনি একমাসের অল্পকাল 

মধ্যে অক্সমফোর্ডে তিনটি বক্তৃতা দিলেন £ (১) হিহ্দুধর্মে ঈশ্বরবাদ, (২) হিন্দুর 
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নীতিশাস্ত্র, (৩) হিন্দুর সমাজবিজ্ঞান । ডাঃ কেয়ার্ড এই তিমটি বন্তৃতাতেই 
সভাপতি হইয়াছিলেন। তারপর গুম [10061962100 00৩ ৬/০866172 

০910019” সম্বন্ধেও একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 

চিতার আগুন নিভিলে পব ভগিনী নিবেদিতাও এই কথ! বলিতে 
বলিতে ধীরপদক্ষেপে চলিয়া গেলেন, “ম্বামিজী আমাকে একটি কাঁজের 
ভাব দ্িয়াছেন। আমাকে উহা করিতে হইবে ।৮ নিবেদিতা ও উপাধ্যাষ 
এই ই ব্যক্তি ক্বামী বিবেকানন্দের প্রজ্বলিত চিতাঁখির নিকট হইতে 
একই সঙ্গে প্রেরণা পাইয়া! বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 

উভয়েই ইতিহাস সৃষ্টি করিষা গিষাঁছেন। ইহা একটী আশ্চর্য্য ঘটনা। 
“অমৃতবাজাঁর পত্রিকা” ৬ই জলাই নিয্নলিখিতরূপে স্বামী বিবেকানন্দের 

মৃত্য সংবাদ ঘোষণা করিল :--৬/০ 0660]. 16516 (0 21013001706 
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৬15৫1817817. 2150 009:61190 10) 0760060500101505 200 0015 
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আজ হইতে অর্ধ শতাব্দী পূর্বের শ্বামিজীর মৃত্যুর মাত্র ছুই দিন 

পের অধৃতবাজার পত্রিকার এই বিবরণটি ইতিহাস আলোচনার পক্ষে 

বিশেষ গুরুত্পূর্ণ। 

গ্ুথম, পরমহংসদেবের ছাষ! পতিত হ্ইয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের 

উপর। এখন স্বামী বিবেকানন্দের ছাষা পতিত হইল ভগিনী নিবেদিতাঁর 

উপর । ভগিনী নিবেদিতার জীবন চরিত আলোচনা অমৃতবাজার 
পত্রিকার এই মন্তব্যটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । কেন নাঁ, পরমহংসদেবেরও 

অপর কোন শিষ্য অথবা বিবেকানন্দের অপর কোন গুরু ভ্রাতার উপর 
তাহার ছায়া পতিত হইবে, এমন কথা বলা হইল ন। ভগিনী 

নিবেদিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হইল । 

দ্বিতীষ, পরমহংসদ্েব ভক্ত ছিলেন, আর বিবেকানন্দ যোগ প্রচার 

করিয়াছেন, এ ছুইযের মধ্যে বিস্তর গ্রভেদ। এই কথা বলিয়া 

পরমহংসদেবের ছায়! স্বামী বিবেকানন্দে পতিত হইয়াছিল বল! স্ববিরোধী 

হইয়! পড়ে। বস্ততঃ পরমহংসদেব প্রথমে ভৈরবী ব্রাহ্মণী, পরে তোতা 

পুরীব নিকট দীর্ঘকাল ধরিষ। যৌগ অভ্যাস করিষাছিলেন। এবং স্বামী 
বিবেকানন্দও ভক্তি প্রচার করিতে গিষা গীতা প্রচারক রুষ্ণ অপেক্ষা 

গোগী প্রেমের কুষ্ককে উচ্চন্থান দিষা গিয়াছেন। “লঙ গৌরাঙ্গ” প্রচারক 

ভক্তিবাদী অমৃতবাজার সম্ভবত বিবেকানন্দের এই গোপী প্রেমের কথাটি 

তখন জানিতে পারেন নাই । 
তৃতীয়, পরমহংসদেবকে শুধু ভক্ত বলিলে তাহার এ্ৰঁতিহাসিক 

মর্ধ্যাদাকে ক্ষুপ্ন করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজের একটি বক্তৃতায় 

বলিয়াছিলেন, 

“বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সহবাসের সুযোগ লাভ 
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করিয়াছিলাঁম* যিনি একদ্দিকে যেমন ঘোর ছ্বৈতবাদী, তেমনি অপরদিকে 

ঘোঁর অধৈতবাদী ছিলেন। যিনি একদ্দিকে যেমন পরম ভক্ত, অপরদিকে 
তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন।” 

সুতরাং পরমহুংসদেবকে' শুধু ভক্ত বলা চলে না। ইহা ছাড়া, 

যত মত তত পথ, এই কথা বলিয়া তিনি সমস্ত ধর্্মমতের প্রত্যেকটিকে ই 

একটি বিশিষ্ট স্থান দিয় জগতের বিভিন্ন ধর্মের যে সমস্বয় নির্দেশ করিষাছেন 

পণ্ডিত মোক্ষমূলার এজন্য তাহাকে ইতিহাসের একজন বড় সমস্বয়াচার্য্য 
বলিয়া সম্মানিত করিযাছেন। তা ছাড়! শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগিন্ পত্রিকার 

প্রথম সংখ্যাতেই প্রথম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, রামকৃ্ ও বিবেকানন্দ 

ইহার! উভয়ে শঙ্করাচার্ধ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমন্বয় দিয়! গিয়াছেন।* 

চতুর্থ» একথা সত্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবকে শুধু অবতার 
নয়, পূর্বের অবতারদের অপেক্ষা বড় অবতার বলিয়া প্রচার করিতে কুষ্টিত 

হন নাই | মা্রাজের একটি বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলিয়াছেন £ 

"যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মন্তিক্ষ এবং চৈতন্তের অন্ভুত বিশাল 

হৃদয়ের অধিকারী, এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি অনেক 

বর্ষ ধরিয়া তাহার চরণ তলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছিলাম |" আমাকে ভারতীয় সকল মহাঁপুরুষের পূর্ণ প্রকাশ স্বরূপ 

যুগাচার্ধয মহাত্মা শ্রীরামরষ্ণের নাঁম মাত্র উল্লেখ করিষাই অগ্ঠ ক্ষান্ত হইতে 
হইবে ।” 

পঞ্চম, ভগিনী নিবেদিতা এই বৎসরই অক্টোবর মাসে বরোদ! গিযা 

শ্রীঅরবিদ্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ 
তাহাকে উপহার দেন। এবং এই রাঁজযোগ পড়িয়াই অরবিন্দ সর্ধপ্রথম 
যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিবেকানন্দের যৌগ নিবেদিতার হাত দিয়া 

অরবিন্দে সংক্রামিত হয় । 

ষষ্ঠ, স্বামী বিবেকানন্দের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ও তাহার 

সভাপতি অলকট্-এর সহিত বাক্যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই। 
আটলার্টিকের উভয় তীরেই দ্বদেশী বিদেশী অনেক ধর্ম সম্প্রদীয়ের সহিতই 

+1801001810706 2100 1৮ 9105105%2008, 6859 22019 0917190% ৪1281068313 

0080 92052507080 &.--80157,0%005%, 1967 ০7৮6, 1909. ) 
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স্বামিজীকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল । শ্ুধুত্রাক্ম সংস্কারকগণ নহেন, শুধু 
খৃষ্টান মিশনারীগণ নহেন, শুধু অলকটু নহেন, গৌবাঙ্গ-ভক্ত অমৃতবাজারও 

বাঁদ যান নাই। 
স্বামী বিবেকানন্দের পেহরক্ষার কিছু পূর্ববে বা পরে আমরা ভগিনী 

নিবেদিতাকে বর্ধাখতুতে একটি বক্তৃতা দ্রিতে দেখিতে পাই। তাহার 

সঙ্গে ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।* র্যাটর্রিফ সাহেব 
লিখিয়াছেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বর্ষ! খতুতে বিশ্ববিগ্ালয়ের পাড়ায় এক বরবিবারে 

ভগিনী নিবেদিতা বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। এবং তিনিও সঙ্গে 

গিয়াছিলেন। বক্তৃতাসভায় কথক ঠাকুর তুলসী গাছ সম্মুখে লইয়া রামায়ণ 

পাঠ ও গান করিতেছিলেন। নিবেদিতা ব্তৃতা শেষে বলিলেন, “হে 

নব্যভারত, শুধু অতীতের রামায়ণের গল্পে ডুবিয়া থাকিও না। মাতৃভূমির 

সেবা দ্বারা তাহাকে সমৃদ্ধশালী করিয়! নূতন রামায়ণ সৃষ্টি কর ।” 

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর মাত্র ছুই সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১৯শে জুলাই 
অমুতবাজাষ পত্রিক! আর একটি সংবাদ প্রকাশ করিলেন, যথাঃ 
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স্বামিজীর অশৌচাস্তের পর মুহূর্তেই ভগিনী নিবেদিতা ও বেলুড় মঠের 

সন্ন্যাসীদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া এইরূপ স্থির হইল যে, এখন হইতে ভগিনী 
টি স্পা পপপপীপশিতিসসি শাপলা পিস | পিসি 

র্ এস. কে, র্যাউক্রিক | মে, ১৯২ সালে 2801 0071706 এর 70216978151) এর সময় 

[/58997-ডা65৮ হিন,বে স্রেটসম্যান-এ যোগ দেন। পরে ১৯০৩ হইতে ১৯০৬ পর্য্যন্ত সম্পাদক 

(8/9/৮০:) ছিলেন। ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে বিলাত চলিয়া! যান; 7700591) 15670928119 এর 

পক্ষপাতিত্বের জন্য তিনি কাগঞ্জের সন্তাধিকাদীদদের বিরাগতাজন হন। বিপাতে কিনি বছু 

সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে এবং বিশিষ্ট পত্র পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি ভগিনী 

নিবেদিতার বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুত্বের হুত্রপাত ১৯*২ খৃষ্টানদের প্রথম ভাগেই আমরা লক্ষ্য 

করিতেছি। র্যাটররিফ সাহেব এখনও বাচিয়। আছেন। আমার সোদর প্রতিম প্রীঅমল হোমের 

নিকট হইতে এই তথ্যটি পাইক্সা তাহাকে অশেষ ধগ্ঠবাদ জানাইতেছি। 



১৪ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাঁদ 

লিবেদিতার কার্ধ্যাবলীর সমন্ত দায়িত্ব তীহার নিজের। তিনি 'সম্পূর্ণ 

স্বাধীন। তীহার কারধ্যাবলীর সহিত বেলুড় মঠের কোনই সংশ্রব নাই। 
এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটি অকন্মাৎ্থ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই মনে 

হইবে। কেন না, মাক ১২ দিন পূর্বে (৭ই জুলাই ) অমৃতবাজার পত্রিকা 
লিখিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তাহার ছায়া! (£091615 ) 

তাহার মাঁননকন্ত। ভগিনী নিবেদিতার উপর পতিত হইবে । 
স্বামী বিবেকানন্দ বাঁচিয়া থাকিলে কি ইহা সম্ভব হইত? বেলুড মঠের 

সঙ্গাসীগণ কি এতট! সাহসী হইতেন? একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। 

ডি 

মিঃ ওকাকুরা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

স্বামী বিবেকানন্দ জীবিতকালে ভগিনী নিবেদিতাঁকে সঙ্গে লইয়া মহৃধি 
দেবেন্্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ ;করিতে গিযাছিলেন। শ্বামিজীর সহিতই 
নিবেদিতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ করেন ও 

পরিচিত হন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, 
“্বিবেকানন্দকেও দেখেছি । কর্তা দাদামশায়ের কাছে আসতেন । 

দীপুদার সহপাঠী ছিলেন; “কি হে নরেন? বলে তিনি কণা বলতেন। 

বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনবার ভাগা হয়নি আমার, তাঁর চেহারা দেখেছি ২ 

কিন্ত আমার মনে হয় নিবেদিতার কাছে লাগে না। নিবেদিতার কি 

একটা মহিমা ছিল; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা । দুটি যে 

দেখিনে আর, উপম! দেব কি।” ( জোড়াসাকের ধ]রে--পৃঃ ১১৩)। 
নিবেদিতার প্রতি অবনীন্দ্রনাথের কিছুটা পক্ষপাতিত্ব আছে। 

অবনীন্দ্রনীথের এই তুলনাটি বিবেকানন্দ-ভক্তদের নিকট মনপুতঃ না 

হইবারই কথ1। স্বামিজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা ঠাকুরবাড়ীর 
রবীন্ত্রনীথ, অবনীন্দ্রনাথ, স্থরেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ক্রমে 

ঘনিষ্ভাবে পরিচিত হইবার স্থযোগ পান। অবনীন্নাথের সহিতই 

নিবেদিতার পরিচয় অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দ (১৯০ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট হইতে অক্টোবর ) প্যারিস 

প্রদর্শনীতে গিয়াছিলেন। প্যারিসে তিন মাস ছিলেন। নিবেদ্দিতাঁও 



ভগিবী নিবেদিত। ও বাংলায় বিপ্লববাদ ১৫ 

সঙ্গে ছিলেন। এই প্যারিস প্রদর্শনী দেখিয়। ব্বামিজীর মধ্যে দেশাত্মবোধ 
ও বাঙালীপ্রীতি অগ্রিশ্কুলিঙ্গের মত বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনী 
দেখিয়া স্বামিজী লিখিয়াছেন : 

“আজ ২৩শে অক্টোবর ; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হইতে বিদায়। 

এ বত্ষর এ প্যারিস সভ্যঞগতের এক কেন্দ্র, এ বত্সর মহাগ্রদর্শনী । নানা 

দিগদেশ সমাগত সঙ্জন-সঙ্গম। দেশ দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ 

প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের নহিমা বিস্তার করেচেন, আজ এ প্যারিসে । 

এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধবনি আজ ধার নাম উচ্চারণ কববে, সে নাদ্ব-তরঙ্গ 

সঙ্গে সঙ্গে তার ব্বদেশকে সর্জনসমক্ষে গৌরবাৰিত করবে । আর আমার 
জন্মভূমি, এ জান্মান, ফরাসী, ইংবাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী মণ্ডিত 

মহারাজধানীতে তুমি কোথাষ, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? তে 

তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বনু গোৌরবর্ণ প্রতিভামগ্ডলীর মধ্য 

হইতে এক ঘুবা, যশব্বী বীর বঙ্গভূমিবক আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা 

করলেন, সে বীর জগত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস । এক। 

যুখা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক আজ বিছ্যুতৎ্বেগে পাশ্চাত্যমগ্ডলীকে নিজে 
প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন-_সে বিদ্যুৎ জঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রাথ 
শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চাব করলেন! সমগ্র বৈছ্যতিকমণ্ডলীর 

শীর্ষস্থানীয আজ জগদীশ বন্্--ভারতধাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য, ধন্য বর! বস্থুজ 

ও তাহার সতী, সাধ্বা, সবগুণসম্পন! গেহিণী যে দেশে যান সেখায়ই 

ভারতের মুখ উজ্জল করেন-_বাঙ্গালীর গৌরব বর্ধন করেন।” (পরিব্রাজক 

সপ ১২২-১৯২৩) 

সম্ভবতঃ এই প্যারিসে প্রদর্শনীর সময ত্বামিজী নিবেদিতাকে সার 

জগদীশ বস্ত্র ও তদীয পত্রী লেডা অবল। বন্থুব সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়া 
দেন। স্বামিজীর জীবিত অবস্থাতেই সে পরিচয অতি ঘনিষ্ঠ হয়। কেন 

না, স্বামিজীব জলস্ত চিতার পার্থে বলিয়া যে সকল বন্ধুদের নাম নিবেদিতার 

মনে হইযাছিল, “বোস” অর্থাৎ জগদীশ বস্থু তাহাদের মধ্যে একজন । 

বন্থ দম্পতির সহিত নিবেদিতার বন্ধুত্ব তাহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত (১৯১১ খৃষ্টাব্দে, 

১৩ই অক্টোবর) অটুট ছিল । 

বাঙ্গালী প্রীতি--ভারত-প্রীতি বিবেকানন্দের মনে যেন ছাই-চাপ। 



১৬ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ 

আগুন। প্যারিস প্রদর্শনীতে উহা! দেখা গেল। বিবেকানন্দের সহিত 
লগুনে প্রথম সাক্ষাতের সময় (১৮৯৫, নভেম্বর ) নিবেদিতার মধ্যেও 

এইরূপ গন্গনে আগুনের মত আইবিশ প্রীতি আমরা দেখিয়াছি। 

আয়র্লগুকে ইংলগ্ডের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য নিবেদিতা তথন 

বিপ্রবপন্থী হইয়া ইংলণ্ডে বিপ্রবের কেন্ত্রগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। সুতরাং বিবেকাননের বাঙ্গালী প্রীতি ও ভারত প্রীতি 

অতি সহজেই নিবেদিতার মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারিয়াছিল। 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন-- 

*“ভারতবর্ষকে বিদেশী ধাঁরা' সত্যিই ভালোবেসেছিলেন তার মধ্যে 

নিবেদিতাঁর স্থান সব চেয়ে বড়।” [জোডাসাকোর ধারে--পৃ১১১। ] 

ওকাঁকুরাকে আমরা (১৯০২, জানুযারী এবং ফেব্রুয়ারীতে ) বিবেকা- 

নন্দের সহিত প্রথম বোধগয়! পরে কাণীতে দেখিতে পাই । পরে বেলুড 

মঠে বিবেকাঁনের সম্মুখেই নিবেদিতার সহিত পরিচিত হইতে দেখিতে 

পাই। এই পরিচয়ের গুরুত্ব খুব বেশি। ওকাঁকুরা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ 

লিখিয়াছেন, 

«“ওকাকুরা যখন প্রথমবার আসেন এদেশে, যতদুর মনে পড়ে কলকাতা 

স্থরেনের বাঁড়ীতেই ছিলেন । সেবার খুব বেশি আলাপ হযনি তার সঙ্গে । 

মাঝে মাঝে যেতুম, দেখতুম বসে আছেন তিনি একটা কৌচে। সামনে 

ব্রোঞ্জের একটি পদ্মফুল, তার ভিতরে সিগারেট গৌঁজা ; একটি করে 

তুলছেন আর ধরাচ্ছেন। বেশি কথা তিনি কখনোই বলতেন না। বেটে- 

খাটো মানুষটি, হুন্দব চেহারা, টানা চোখ, ধ্যাননিবিষ্ট গম্ভীর মৃতি। 

বসে থাকতেন ঠিক যেন এক মহাপুরুষ। রাঁজভাব প্রকাশ পেত তার 

চেহারায় । স্ুরেনকে খুব পছন্দ করতেন ওকাকুরা ।”-4 জোড়ারাঁকোর 

ধারে _-গৃঃ১০৯। ] 

বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরে ওকাকুরা আরও পাচ মাস এই দেশে 

ছিলেন। তিনি ১৯০২ নভেম্বরে এদেশ ছাড়িয়া যান কিন্ত দশ বৎসর পর 

দ্বিতীয়বার আসেন । 
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ওকাকুরার নিকট ১৯০২ খুষ্টান্বে আমরা তিনটি জিনিষ পাই। 
প্রথম, প্রাচ্য প্রীতি; অর্থাৎ সমস্ত এশিয়াবাসীদের মধ্যে একটা 

সাধারণ সভ্যতা! বিগ্যামান। এশিয়া ইউরোপ হইতে পৃথক এবং £সমন্ত 
এশিয়া এক” । ওকাকুরা ১৯০৩ খুষ্টান্খে লশ্ডন হইতে তাহার প্রসিদ্ধ 
ইংরাজী পুস্তক “দি আইভিয়ালন্ অফ দ্দি ইষ্ট” প্রকাঁশ করেন! এই 
পুস্তকে নিবেদিতার হাত স্পষ্ট দেখা যায়। অনেকের মতে নিবেদিতাই 
এই পুস্তকখানি ইংরাজীতে লিখিয়া দ্িয়াছিলেন। কেননা, বিস্ময়ের বিষয় 

এই যে, ওকাকুরা ইংরাজী জানিতেন না; তিনি এমন বই) এত ভাপ 
ইংবাজীতে কেমন করিয়। লিখিলেন ! ইহা ছাড়া এই পুস্তকে আভ্যনস্তরিক 
গ্রমাণেও নিবেদিতাঁর মন ও হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 

ওকাকুরার “দি আইডিযালস্ অফ দি ইস” গ্রন্থ ১৯০২ খুষ্টাবের শেষার্দে 

কলিকাতা অবস্থানকীলেই ওকাকুরার সহিত একত্র বসিয়া লিখিয়! 
দিয়াছিলেন। এবিষয়ে আমর! নিঃসন্দিপ্ধ । 

দ্বিতীয়, ওকাকুরা ভারতীয় শিল্পে ও চিত্রবিগ্ভাষ জাপানী চিত্রের আদর্শ 

অনুপ্রবেশ করাইযা ছিলেন। নিবেদিতা-তাহাতেও ওকাকুরার সহিত 
একমত হইয়া সহযোগিতা করিয়াছিলেন । ওকাকুর! পর পর অনেকগুলি 
জাপানী চিত্রকরকে জোড়ার্সাকোর ঠাকুর বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন। 
তাহারা স্ুরেন ঠাকুরের বাড়ীতে থাকিত এবং অবনীম্নাথের তাবধানে 

জাপানী শিল্পের কায়দায় ভারতীয় ছবি আকিত। এই ছবি 
আকা ব্যাপারে নিবেদিতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ওকাকুরা 

যে সকল জাপানী শিল্পীদের পর পর ঠাকুর বাড়ীতে পাঠাইয়া- 
ছিলেন, তাহাদের নাম হিশিদা, টাইকান, খারস্ুতা ও কিরিটান। 
ওকাকুরা প্রথম বারে যখন আসেন, তখন নন্দলাল বঙ্গ কুলে বা 

কলেজে। 

তৃতীয়, ওকাকুর! রাজনীতিতে বিপ্রবপন্থী ছিলেন। এ ক্ষেত্রেও 

ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাহার মতের সম্পূর্ণ মিল ছিল। ঠাকুর 

বাড়ীর স্থরেন ঠাঁকুরও বিপ্রবের কার্যে সহাম্থভৃতি দেখাইয়াছেন ; এবং 
অরবিন্দ প্রবর্তিত বাংল। দেশে গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বে (১৯০২ খুঃ) 

বারীন ঘোষকে এক "হাজার টাকাও দিয়াছিশপেন। বাংলা দেশের ধু 
ষ্ 
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লামতি যখন প্রথম জন্মলাভ করে, ভারতীয় চিত্র শিল্পে জাপানী প্রভাবাদ্বিত 

নূতন ধার তখনই প্রবর্তিত হয় । 
অরবিন্দ যে সময় বাংল! দেশে ছইবার আসিয়া গুপ সমিতির প্রবর্তন 

করেন, অবনীন্রনাথও সেই সময় আমাদের চিত্রশিল্পে নূতন ধরনের জাপানী 
প্রভাব প্রবর্তন করেন। ভগিনী নিবেদিতাকে আমরা অবরবিন্দের গুপু 

সমিতিতে এবং অবনীন্দ্রনাথের চিত্র শিল্পে সমান তালে পা ফেলিয়া 
চলিতে দেখিতে পাই । নিবেদ্িতার চরিত-চিত্র অঙ্কনে ইহ! একটি 

বিশেষরূপে।)উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 
ওকাকুরা যদি ১৯০২ খুষ্টাব্ধের দশ বৎসর পরে দ্বিতীয়বার আসিয়া 

থাকেন, তবে ভগিনী নিবেদিতা তখন ইহলোকে কিংবা পরলোকে বুকিয়া 
উঠিতে পারিতেছি না । কেননা, অবনীন্দ্রনাথ শুধু লিখিয়াছেন, ৭দ্বিতীয় 
বার যখন এলেন দশ বছর পরে, তথন আমি আর্টের লাইনে ঢুকেছি।৮ 

নিবেদিতার মৃত্যু হয় ১৯১১, ৯৩ই অক্টোবর । সুতরাং ওকাকুরার 
দ্বিতীয়বার আগমনের সময় নিবেদিতার জীবিত না থাকাই সম্ভব । 

নিবেদিতার প্রসঙ্গে অবনীন্ত্রনাথের নিয়ে উদ্ধাত লেখাটি সুতরাং 
১৯০২ খৃষ্টাব্বের ঘটনা বলিয়াই মনে হয়। 

“কি চমত্কার মেয়ে ছিলেন” তিনি । প্রথম তার সঙ্গে আমার দেখা 

হয় আমেরিকান কনসলের বাড়িতে । ওকাকুরাকে রিসেপশন দিয়েছিল, 
তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গল! থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে 

সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট কদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা; ঠিক যেন 
সাদা পাথরের গড়া তপশ্থিনীর মৃত্তি একটি । যেমন ওকাকুর! একদিকে, 

তেমনি নিবেদিতা আর একদিকে । মনে হুল যেন ছুই কেন্দ্র থেকে 

ছুটি তারা এসে মিলেছে । সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই।” 
€(জোড়ার্পাকোর ধারে--পৃঃ ১১২) 

এক অবনীন্দ্রনাথের পক্ষেই এরূপ বর্ণন। সম্ভব৷ তার পর নীচের বর্ণনাটি 
ওকাকুরার ভারত হইতে চলিয়া যাওয়ার পর) 

“আর একবার দেখেছিলুম তাকে । আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, 
জাঁটিস হোমউেন্ বাড়ীতে, আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। 
নিবেদ্িতীকেও পাঠিয়েছিলুম নিমগ্্রণ চিঠি একটি । পাটি শুরু হয়ে গেছে। 
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একটু দেরি করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজারাজড়া, সাহেব 

মেম গিসগিস করছে । অভিজাতবংশের বড়ঘরের মেম সব। কত 

তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাধবারই কত কায়দা) নামকর। 
সুন্দরী অনেক সেখানে । তাদের সৌন্দর্ধে ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল 

করছে । হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত । সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে 

নিবেদিত! এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় কদ্রাক্ষের মাল!, মাথার 
চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রূপোলিতে মেশানো, উচু করে বাধা। 

তিনি যখন এসে দীড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমগ্ুলীর মধ্যে 

চক্দ্রোদয় হল। স্থন্দরী মেমরা তার কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন 

হয়ে গেল! সাহেবরা কানাঁকানি করতে লাগল । উডরফ, ব্লাণ্ট এসে 

বললেন “কে এ? তাঁদের সঙ্গে নিবেদ্িতার আলাপ করিয়ে দিলুম । 

ন্থন্দরীশ স্বন্দরী+ কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর 

সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদন্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা--সেই 

চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মতি যেন মু্তিমতী হয়ে উঠল। 

নিবেদিতা মার! যাবার পর একট ফটো গণেন মহারাজকে দিয়ে 

ষোগাড় করেছিলুম, আমার টেবিলের উপর থাকত সেখানি। লর্ড 

কারমাইকেল, তার মত আরটিস্টিক নজর বড় কারো ছিলনা । আমাদের 

নজরে নজরে মিল ছিল। ** সেই লর্ড কারমাইকেল একদিন আমার 

(টবিলের উপর নিবেদিতার ফটোখানি দেখে ঝুঁকে পড়লেন, বললেন, “এ 

কার ছবি? বললুম, সিস্টার নিবেদিতার।” তিনি বললেন, “এই সিস্টার 

নিবেদিতা? আমার একখানি এই রকম ছবি চাই।, বলেই আর বলা- 

কওয়া না, সেই ছবিখানি বগলদাঁব। করে চলে গেলেন। ছবিখানি থাকলে 

বুঝতে পারতে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে। সাজগোজ ছিল না, 

পাহাড়ের উপর চাদের আলে! পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূতি তার। 

তার কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।” 

(জোড়াসাকোর ধারে পৃঃ ১১২০৩) 

অবনীন্দ্রনাথ একজন জগৎ বিখ্যাত শিল্পী। সেই শিল্পীর চক্ষু দিয়া 

তিনি নিবেদিতার রূপ দ্েখিক্নাছিলেন ; এবং নিবেদিতার রূপ ও সৌন্দর্য্যের 

এত উচ্চ প্রশংস! .করিয়! গিয়াছেন, যাহা যে কোন নারীর পক্ষে গর্ধের 
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বস্ত। কিন্তু ইহাই সব কথা নয়। অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়ীছেন, "তীর কাঁছে 
গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।, ইহাই নিবেদিতা চরিত্রের 
বড় কথা । রূপ দিতে পারে অনেকে, কিন্তু মনে বল দিতে পারে 

কম নারী । কবি (জ্ঞানদাস) বলিয়াছেন, “রূপ লাগি আখি ঝরে, গুণে মন 

ভোর ।॥” 

অবনীন্দ্রনাথ নিবেদিতার রূপ ও গুণের যে উচ্চ প্রশংসা করিষাঁছেন, 
অন্য কোন: নারী সম্বন্ধে তাহ! তিনি করেন নাই । তিনি লিখিয়াছেন, 

ুটি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।” এই জগৎবিখ্যাত শিল্পীর 

চক্ষু দিনা যদি আমর ভগিনী নিবেদিতাকে দেখি, তবেই আমাদের দেখা 

কিছুটা সার্থক হইবে । 

অবনীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ধ্যানধারণা, পূজা আঁ্চা, 
সেআমি কোনোদিন করিনে |” (পৃঃ ১০৯)। ধন্মকম্ম আমার সয না! । 

কোনোকালে করিওনি। ও সব দিকই মাড়াইনে । (পূ: ১১৮)। "নাচ, 

গান, বাজন| এতেই কেটেছে ।, 

ভগিনী নিবেদিতা একবার ডাঃ ব্রজেন্ত্রনাথ শীলকে স্বামী বিবেকানন্দের 

ছাত্রজীবনের রথ! কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ব্রজেন্্রনাথ 

কলেজে বিবেকানন্দের এক শ্রেণী নীচে পড়িতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ নরেক্দ্- 

নাথকে কলেজে পাঠ্যাবস্থায় দেখিয়াছেন, £:056 12006 ও 8015৫- 

001918 66002190061 1 নিবেদিতা এই মন্তব্যটি তুলিয়া! দিবার জন্য 

ব্রজেন্ত্রনাথকে অনুরোধ ক্ষরিষাছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ তাহাতে স্বীকৃত 

হন নাই। যুবক নরেন্দরনাথ সম্পর্কে ব্রজেন্ত্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন যুবক 
অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও কি আমর! তাহাই বলিতে পারি না-_4১:056 

1786016 ও 90106100191) (60006191001) ? নিবেদিতার জন্যই অবনীন্দ্রনাথ ও 

ওকাকুরার গ্রসঙ্গ কিছুটা দীর্ঘ করিতে হইল । 
«“ওকাকুরা দ্বিতীয়বাষ স্বয়ং ভারত ভ্রমণে এসে, আর্ট স্কুলের তরুণ 

চিত্রকর গোঠীর সঙ্গে পরিচিত হন। কিছু উপদেশ চাঁওষায় জিজ্ঞাস! 

করেন, কার কত বয়স। জন্ম কাল খতাতে দেখে বলেন, তা নয়, 

কে কতদ্দিন ছবি ঝআাকছে। কেউ ছু*বছর, কেউ তিন বছর । ওকাকুরা 

বললেনঃ 'এখনে। সময় হয়নি! "আবার আসা হয় ত তখন বলব।+ 
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তখনকার মত সুবেন গা্গুলী, বন্দলাল প্রভৃতি ছাত্রের ছবি দেখে দেখে 

মন্তব্য করলেন, বাতিল ছবি এক একখানা ধরে সংক্ষেপে বোঝালেন 

কেন নষ্ট হল। “কালী দীঘির পারে ইন্দিরা" দেখে বললেন, ছবি 
ভালো বর্ণ আবিল হয়েছে। ওকাকুরার সঙ্গে নন্দলালের এই প্রথম 
সাক্ষাৎকার । এর পরে পুনরীষ যখন এ দেশে আসেন, বক্তৃতা দেননি, 

বিস্তৃত আলোচনা করেননি, তবু যেটুকু বলেছেন, বুঝিয়েছেন, ইঙ্গিত 
কবেছেন, বাংলার নূতন শিল্পগোষ্ঠীতে অন্ততঃ নন্দলালের শিল্পী জীবনে, 

তার প্রতিক্রিয়৷ হযেছে শুভ ও সুদূরপ্রসারী । ওকাকুরার সঙ্গে এই শেষ 
দেখা শুনা । এ সময় তিব্বতে চলছিল লড়াই। ওকাকুরাকে কথ 

প্রসঙ্গে কেউ প্রশ্ন করেন, জাপান্ীরা ভারত অধিকার করলে কি হবে? 
ওকাকুরা বলেন, “কোনো কল্যাণ হবে না। চীনা হলে অন্ত কথা 

ছিল, অতি প্রাচীন ও অভিজাত তাদেব সংস্কাতি। কিন্তু জাপানীবা 
বর্ধব, ভূঁইফোড় (59881) ; হয় তো গায়ের জোরে এদেশের শিক্ষা 
ও সংস্কৃতি মুছে ফেলবার ছুশ্টে্টায লেগে যাবে। পাশ্চাত্য অভিমুখিতা, 

পাশ্চাত্য শক্তি উপাসনার অন্ুকৃতি, জটিল পাশ্চাত্য সভ্যতার গুল লক্ষণ- 

গুলির আহরণ, বিজীগিষ!ঃ প্রাচ্য ভাবের ক্রমিক পরিহার-যা দেখতে 

দেখতে জেগে উঠছিল নবীন জাপান, তাঁতে যে ওকাকুরার হৃদয় বুদ্ধির 

সায় ছিল না, বিশেষ বেদনাই ছিল, দৃষ্টিও ছিল মোহমুক্ত, তারই 
প্রমাণরূপে এ কথার উল্লেখ হল।” (দেশ, ৬ই ডিসেম্বর ; ১৯৫২ 7 পৃঃ ৩৪০) 

ভারতীয় চিত্র শিল্পের নৃতন যুগের প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাহার 

উপর প্রভাব যেখান হইতেই আস্থক ভগিনী নিবেদিত! আগামী নয় দশ 
বৎসর চিত্র শিল্পের এই নূতন যুগকে সুষ্ঠভাবে গড়িয়া তুলিবার গন্ঠ 
অবনীন্রনাথেব সহযোগী । অবনীন্দ্রনাথ প্রবপ্তিত এই নূতন যুগের পূর্বে 
আমরা আরও ছুই জন চিত্র শিল্পীর নাম উল্লেখ করিব। একজন রবি বর্শা, 
আর একজন শশিকুমার হেস। 

রবি বর্ধম। জোড়াসাকো। ঠাকুরবাড়ীতেও আসিয়াছিলেন, এবং অবনীন্দ্র” 

নাথের প্রথম বয়সের ছবি দেখিষা প্রশংসাও করিয়াছিলেন । অবনীন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন-- 

*সেই সময় রবিবশ্শ/ আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তখন আমি 
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নতুন আর্টিস্-তিনি আমার স্টডিয়োতে আমার কাজ দেখে খুব খুশি 

হয়েছিলেন । বলেছিলেন, ছবির দ্িকে এর ভবিষৎ খুব উজ্জল। আমি 
কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলুম, বাড়িতে ছিলুম না, ফিরে এসে শুনলুম বাঁড়ির 

লোকের মুখে ।” ( জোড়ার্সীকোর ধারে--পৃঃ ১৯৫) 

স্বামী বিবেকানন্দ রবি বর্দমার ছবি দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। 

তিনি লিখিয়াছেন, “ওদের নকল করে একটা আধটা ববি বর্শা দাড়ায় । 
তাঁদের চেয়ে:দিশি চাঁল-চিত্ি-করা1 পোটো ভাল । তাদের কাছে তবু 

ঝকঝকে রঙ আছে । ও সব রবি বর্্মা, ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা 

কাটা যায়। বরং জয়পুরের সোনালী চিত্রি আর ুর্গা ঠাকুরের চাল- 
চিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল ।” ্ 

শশিকুমার হেসও ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। শুধু আসিয়া- 
ছিলেন না, মহধি দেবেন্দ্রনাথের একখানি ছবিও আকিয়াছিলেন। পরে 

তিনি বরোদায় গিয়া অববিন্দের একখানি ছবিও আআকিয়াছিলেন। 

শশিকুমার বাবু চিত্রবিদ্া শিক্ষার জন্য অনেকদিন ইটালির ফ্রোরেম্স ও 
মিউনিক নগরে ছিলেন। প্যারিসেও দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। 

প্যারিসে অবস্থানকালে তিনি একটি ফরাসী মহিলার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। 

কলিকাতায় আপসিয়! তাহার প্রণক্রিনী মিস ফ্লামারের সহিত আচার্ধ্য 

জগদীশচন্দ্র বন্থুর সহায়তায় তাহার বিবাহ হয়। শশিকুমাঁর বাবু সাধারণ 

ব্রাহ্ম সমাজের লোক ছিলেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা! এই 

অজ্ঞাতকুলশীল! ফরাসী মহিলার সহিত ব্রাহ্মমতে বিবাহ আদৌ পছন্দ 
করেন নাই। অরবিন্দও এ ক্ষেত্রে, এই অজ্ঞাতকুলশীলা ফরাসী রমণীর 
সহিত বিবাহ সমর্থন করেন নাই। নিষতি তখন হাসিয়াছিল। 

ইটালি, প্যারিস-এর প্রভাব শশিকুমারের চিত্রে ছিল। কিন্ত কিববি 

বর্ম, কি শশিকুমার, ইহার কেহই চিত্রশিল্পে অবনীন্দ্রনাথের মত নবধূগ 
প্রবর্তন কবিতে পাবেন নাই'। 

অবনীন্্রনাথের চিত্রে জাপানের প্রভাব ছিল, একটু বেশীই ছিল। 
স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু দেশী পটুয়াদের ছবিকেই বেশী প্রাধান্ত দিয়া 

গিয়াছেন। যখন আমাদের চিত্রশিল্পীরা অজস্তায় ছুটাছুটি করিতেছিলেন, 

তখন কালীঘাটের পট ও পটুয়াদের দিকে অহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। 
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যদি হইত, তবে কাঁলীধাটের পটুয়াদের অষ্কিত ছবির ইতিহাস এতট। 
লুপ্ত একেবারে হইয়া যাইত না। কেননা, কালীঘাটের পটুয়াদের ছবিরও 

একটা ইতিহাস ছিল। এই সম্পর্কে আর একটি উক্তি এইখানে উদ্ধৃত 
করিতেছি । 

“মাসিমা বললেন £ “এই পটের একটুখানি আদরও যদি কয়েকটা দিন 
আগে হত! কালীঘাটের পট. কিন্ত মেয়েরাও আঝআকত। আমবা তো 

মেয়েদেরই আঁকতে দেখেছি বেশী। অন্ভুত তাদের আকার ক্ষমতা । 
জলচৌকির সামনে বসে পটুয়াদের ঘরের মেয়ের! পট আকত--কয়েকট! 

বলিষ্ঠ তুলির টানে এক একখান! পট শেষ করে ফেলত। ভূষো কালিই 
বেশী, রঙও তারা নিজেরা তৈরী করে নিত। সামনে দাড়িয়ে দাড়িয়ে 

আমরা তন্ময় হয়ে দেখতাম। কি আশ্র্য্য ক্ষমতা । সামনে ধ্রাড়িয়ে 
পুরুষ পটুয়াদদের আকা দেখিনি । তারা অবশ্য ওস্তাদ আকিয়ে। কিন্ত 

মেয়ে পটুয়ারা তাদের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। আজও 

মেয়ের! পুরুষ পটুয়াদের সঙ্গে প্রতিমা গড়ে; দৃশ্যপট আকে-কিস্ত আগেকার 

সেই সব পট আর কেউ আকে না। *ক 
“কালীঘাটের পটুয়াদের মধ্যে মেয়ে পটুয়াদের এই প্রাধান্ত থেকে 

তাদের বহুুগ বিস্তৃত অতীত ইতিহাসের অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়। 
শুধু তাই নয়, বাংলার শিল্পকলায় সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর ঘরের মেয়েদের 

যে মূল্যবান দান, আলপন! চিত্র, কাথ। শিল্প, হাড়ি কলসী-সর! চিত্র, 
প্রভৃতিতে দেখা যায়, তারও একটা এ্রতিহাসিক উৎসমূলের হদিশ মেলে । 

গ্রথম মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম শিল্পীদের কথা, মেয়ে পুরুষ 
উভয়েই শিল্পী, বরং ঘরের মেয়েদেরই প্রাধান্য বেশী। সাওতাল পরগণ! 
ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে দাওতাল-হো-সুগ্ডাদের মধ্যে আজও দেখা যায়। 

বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুর হল এই আদিবাসী প্রধান অঞ্চলের সীমাস্ত 
জেলা এবং ঝাড়খণ্ড, জঙ্গলখণ্ড, মল্লতৃমি [বিঞুঃপুর], বীরভূম--সবই একদিন 
জঙ্গলাকীর্দ আদিবাসী প্রধান অঞ্চল ছিল। জেলে বাগদী গোয়াল! 
কৈবর্ভূদের মধ্যে অনেক স্বাধীন রাজা ও রাজ্যের যে সব কাহিনী শোনা 
ষায়, তার মধ্যে বাস্তব ইতিহাসের বিরাট একট! কষ্ক*ল সমাধিস্থ হয়ে 
আছে । তখনই ছিল বাংলার পটুয়াদের আসল স্বর্থধুগ । কে লেই কঙ্কাল 
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খুঁড়ে বার করে তাদের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করবে? তারপর উচ্চবর্ণের 
ব্রাহ্মণ ক্ষব্রিয়েরা নতুন করে রাজ্য দখল করেছেন এবং তাদের অভিশাপে 

শুধু বাংলার পটুর়ারা নয়, সকল শ্রেণীর লোক-শিক্পীরা সমাজে পতিত 
হয়েছেন। বীরভূমের ছবিলাল চিত্রকরের কথাই ঠিক। তার! হিন্দুদের 
দেবদেবীর মুত্তিও আকে লোকাচার মানে, আবার মুসলমানদের মতন 

নমাজও পড়ে । কাঁলীঘাটের পটুয়ারাও তাই করত। কালীঘাটের পটুয়ারা 

বাংলার এই পটুয়াদেরই আত্মীয় ও বংশধর। তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাস 
আজও লেখা হয়নি। যতদিন না লেখা হবে ততদিন বাংলার শিল্প 
কলার ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। কলকাতায় বসে আজ আর 

সেই ইতিহাস লেখা যাবে না। কলকাতার বাবুদের রুচি, ইংরেজ শিল্প 
ও লিখোগ্রাফিক প্রেস পুয়াদের নিশ্চিছ করে দিয়েছে” (যুগান্তর, 

শনিবার ;$ ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫২ )। 

ত্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর মুহূর্তেই ভারতীয় চিত্রশিল্পের 

নৃতন যুগের সুত্রপাত হইল । এবং ভগিনী নিবেদিতাঁকেও ইহীর পুরভাগে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়। দণ্ডায়মান দেখিতে পাইতেছি। 

বরোপ্ায় অরবিন্দের সহিত সাক্ষাত্কার 

১৯০২, ১৯শে জুলাই হইতে বেলুড় মঠের সন্গ্যাসীরা ভগিনী নিবেদিতার 
কাধ্যাবলীর সহিত সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ 

নিবেদিতাকে যে কাধ্যভার দিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি এখন স্বাধীন 

ভাবে পালন করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি একটি নির্দিষ্ট 

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যে অগ্রসর হইতেছেন। ১৯০২, সেপেম্ববের 

পূর্বেই তিনি দুইটি কাধ্য করিলেন। 
প্রথম, স্বীমিজীকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন। 

স্বামিজীকে তিনি বলিলেন, *9৬82011 15 510]5 ০৪1: 690 

18010081 0৪:০৮আমাদের মহাল জাতীয় নেতা ।” ভারতবাসীর 

সহিত তিনি সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়! গিয়াছেন ; এই জন্য বলিলেন, “০০০, 

এবং ভারতবাসী একটা “জাতি,-এবং সেই জাতির মহান নেতা 
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বলিয়! স্বামিজীকে তিনি ঘোষণা! করিলেন । “ড/1)00 আও 03০ 1062 

1086 ০208196 ৬1551909509 1 তত: 58৬ 06:0016 00100 ৪ £6৪6 

[0190 08010021105 50006, ড1£0:005, 2115 006 970৪] 06205 
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[:00108000. 10 13019, 0. 89)। নিবেদিতা বলিলেন না যে, স্বামী 

বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। 
একথা বলিলেন না যে, তিনি বেদ্বাস্তকেশরী ও জগৎ বিখ্যাত হিন্দুধর্শের 

প্রচারক । একথাও বলিলেন না| যে, তিনি কাঁমিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী 

সন্গ্যাসী। এই সব কথাই তিনি বলিতে পারিতেন 3 কিন্তু তাহ! না 

বলিষা তিনি বলিলেন যে, পৃথিবীর অন্যান্ত জাতি সকলের মধো 

ভারতবাসীও তাহাদের সমকক্ষ, পূর্ণ জীবনী-শক্তি সম্পন্ন একটি জাতি, এবং 
বিবেকানন্দ তাহার মহান নেতা। 

আজ বিবেকানন্দকে আমাদের মহান জাতীয় নেতা বলা সহজ । 

তাহার জন্মদিনে সবগুলি সংবাঁদপত্রেই এইরূপ বলিয়া তাহাকে অভিনন্দিত 
করা হইতেছে । কিন্তু অর্থ শতাব্দী পূর্বে বিবেকানন্দকে জাতীয় নেতা 
বলা সহজ ছিল নাঁ। ইহা ভবিষ্তৎ-দৃষ্টি সাপেক্ষ ছিল। নিবেদিতা অর্ধ 
শতাবী পূর্বে বিবেকানন্দ সম্পর্কে ভবিষ্যুৎ-দৃষ্টিসম্পন্না ছিলেন। 

মহাপুরুষদের সম্পর্কে সকলের দৃষ্টিভঙ্গী সমান হয় না। পাশ্চাত্য 
দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মান্ধাম সারা বাধ্নহার্ড ও সর্ধশ্রেষ্ঠ। গায়িক। 

মাদাম কালভে ইহারা স্বামিজীকে যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহার 

গুরুত্বও কম নয়। তীহারা স্বামিজীকে দেখিয়াছিলেন আলৌকিক 

শক্তিসম্পন্ন সন্গ্যাসী দেবমীনব। সারা বার্নহার্ড ইচ্ছা থাকিলেও ভারতবর্ষে 
আসিতে পারেন নাই । কালভে আসিয়া বেলুড় মঠে স্বামিজীর সমাধি- 

মন্দির দেখিয়াছিলেন ।% 

ভগিনী নিবেদিতা সারা বারনহার্ডও নহেন 3 অথব1 মাদাম কালভেও 

নছেন। নিবেদিতা, নিবেদিতা! তাহার জীবনম্তোত এখন হইতে অগ্ঠয 
খাতে প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ লিখিরাছেন_-... 
*“আর ফরাসিনী বন্ধু, জগদ্ধিব্যাত গারিক1 মাদমোয়াছেল কালতে। মাদমোয়জেল 

কালভে আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা-অপের! গায়িকা । এর গীতের এত সমাদর যে, 
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দ্বিতীয়, নিবেদ্বিতা ১৯০২ থুষ্টাব্ধে কলিকাতায় বিবেকাননা সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষে বছ শহবে ও গ্রামে বিবেকানন্দ 

পোসাইটি বিস্তার লাভ করিয়াছে । বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতেই ইহার 
প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়৷ নিবেদিতী' প্রশ্ন করিয়াছেন, বিবেকানন্দ সোসাইটির 
প্রধান কর্তব্য কি? (৬1796815811 06 006 00810 এড 06 15619089109 

5০০180 ?) এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন। 
অত কথা লেখ! যাইবে না, সংক্ষেপে কিছুটা লিখিতেছি। প্রথম» এই 
সোসাইটিগুলির প্রধান উদ্দেশ্ত হইবে মানুষ বিবেকানন্দকে আানা। (625 

0015 0090 10105211 0১৪ 00০5 16811517690 00 03021509100 8109. 

807601806) 

ভারতবাসী যে একটা জাতি, এই জাতীয়তাবোধ বিবেকাঁনন্দে কোথা 

হইতে আসিল? নিবেদিতা বলিতেছেন, স্বামিজী ভারতবর্ষের একপ্রান্ত 
পাকশী কি পিস উপ 

এর তিন লক্ষ, টার পক্ষ টাকা বাৎসরিক জায়, খালি গান গেয়ে। এর লমহিত আমার পরিচয় 

পূর্ধ হতে। পাশ্চা্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মাদাম সার! বারনহার্ড আর সর্বশ্রেষ্ঠ 

গায়িকা কা!লক্ে--ছুজনেই ফরালিনী । *** বারনহার্ডের অনুরাগ--বিশেষ ভারতবধের উপর; 

আমায় বারম্বার বলেন, তোমাদের দেশ “এজজাসেত্রন, এসিভিলঞ্জে" অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। 

+৮* বারনহর্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছ। বড়ই প্রবল--“'সে ম' রাতে '-সে আমার জীবন হুপ্র। 

আবার প্রিন্স অব ওয়েলস্ তাকে বাঘ, হ।তী শিকার করাবেন প্রতিশ্রত আছেন। তবে বারনহার্ড 

বললেন--সে দেশে যেতে গেলে দেড় লাখ ছু'লাখ টাক খরচ না করলে কি হয়? টাকার 

অভাব তার নাই ।--"লা দ্িভিন সারা 1” (1৬ 1015209 99: )--“দৈবী সার।'-স্তার আবার 

টাকা অভ্ভাব কি? ধার স্পেশাল ট্রেন ভিন্ন গতায়াত নেই। সে ধুম বিলাস, ইউরোপের 

অনেক রাজারাজড়। পারে না; যার থিয়েটারে মাসাবধি আগে ছুনে। দাঙে টিকিট কিনে রাখলে 

তবে স্থান হয়; তার টাকার বড় অভ্ভাব নেই, তবে সার। বারনহ' বেজায় খরচে। তার 

ভারত ভ্রমণ কাজেই এখন রইল । 

মাদমোয়ঞ্জেল কালভে এ শীতে গাইবেন না; বিশ্রাম করবেন,--ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত 

দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি--এ'র অতিথি হয়ে। কালভে যে শুধু সঙ্গীতের চচ্চা করেন, 

তান; বিদ্যা ষথেই, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ুশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় 

জগ্ম হয়; ক্রমে নিজের গ্রতিভ! বলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন, রাজা 

বাদশাহের সম্মানের ঈশ্বরী । কালডের বিদ্ভার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা । অসাধারণ 

রূপ, ঘৌধন, প্রতিভ। আর দৈবী ক$-এসব একত্র সংযোগে কালভেকে গারিকামণ্ডপীর 

দীর্যস্থানী॥ করেছে 1”--( পরিব্রাজক, পৃঃ ১১৩১১১৪,১১৫,১১৬ )। 
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হইতে অপর প্রীস্ত ঘুরিয় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আঘার অস্যর্দিকে 
পৃথিবীর বহুদেশে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন । (430 00108 668০0৫5 

110 ০906583:) এবং এইরূপে ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অপরাপর দেশ 

পর্যবেক্ষণ প্বারাই শ্বামিজীর মধ্যে এক অতি বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধের 

উদ্ভব হইয়াছে । নিবেদিতা আরও বলেন যে, এই সোসাইটির সদস্যদের 

বড় কর্তব্য, ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা । (076 ০006 80৪ 

00163 06 ড1561581281702. 9০০190)63 3110210 16 00৩ 2615৪] ০: 

80015051857) 10: 01121100585.) ছিতীয়, বিবেকানন্দের গ্রশ্থীবলী পাঠ 

করা (8501074 9£ 0১৫ 00063 06 0১6 9%/৪001 19158778009) | কিন্তু 

শুধু স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থ পড়িলেই যথেষ্ট হইবে না। পৃথিবীর 

প্রা্শীন যুগের বিভিক্ন দেশের ইতিহাস পড়িয়া মনের মধ্যে একটা 

ইতিহাসবোধ (0১০ 10136007081 55056) জাগ্রত করিতে হইবে, এবং 
সেই সঙ্গে বর্তমান যুগে সমাজ-বিজ্ঞানের বইগুলি ভাল করিয়া পড়িতে 
হইবে--(9267661১ 0059০০]) 15102, ম1816 200 61০92) । এইক্প 

পঠ শেষ করিয়া যদি আমরা স্বামিজীর গ্রন্থ পুনরায় পাঠ করি, তবেই 
আমরা মান্ছষ বিবেকানন্দকে পরিপূর্ণরপে দেখিতে পাইব। (৬/০ 9821] 
1100 1015 57016 06130152110 56810 15568160008) । স্বামিজীর 

আশা, আকাঙ্খা ও উদ্দীপনা! যখন আমাদের আশা। আকাত্মা ও 

উদ্দীপনায় পরিণত হুইবে, কেবল তখনই আমর! মাগ্ুষ বিবেকানন্দকে 

বুঝিতে পারিব । 
অদ্ধ শতাব্ধী পরে ভগিনী নিবেদিতার নির্দেশমত মান্ষ বিবেকানন্দকে 

বুঝিবার প্রয়োজন আজই কি শেষ হইয়াছে? প্রিন্স ক্রপাটকিনের 

(00০29059) শিক্ষাপ্তীপ্তা বিপ্লবপন্থী নিবেদিতা, সমাজতন্ত্রবাদী (39০191156) 

নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে আলোকে 

উদ্ভাসিত করিয়াছেন এই মার্কস্, লেনিন ও ষ্ট্যালিনের যুগেও কি তাহা 
আমাদের মনের খোরাক জোগাইতে পারিতেছে না? বিবেকানন্দ 

সোসাইটির সদস্তগণ এই কথ' ভাবিয়া দেখিতে পারেন। 

১৯০২ খু: সেপ্টেম্বরে নিবেদিতা প্রথমে উদ্ধর ভারত এবং দক্ষিণ 

ভারত ভ্রমণ করিয়া ১৯০৩ খু; জান্য়ারীতে কলিকাতায় ফিরিলেন। 
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যামিজীর মৃত্যুর পর তিনি যথেষ্ট অস্ত ত্যাগ করেন নাই, এই বলিয়া 

বেলুড় মঠের একজন সন্গ্যাপী তাঁহার উপর কটাক্ষ পর্যন্ত করিয়াছিলেন। 

(ফরাসী জীবনচরিতে উল্লেখ আছে ।) নিশ্চিন্ত আলস্তে বসিয়া শোকের 

বিলাস করা তাহার স্বভাবে ছিল না। তিনি শুধু বারু-পরিবর্তনের জদ্য 
ভারত ভ্রমণে বাহির হন নাই। এক দিব্য প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত 

হইয়। ঝড়ের মত বেগে তিনি এই বিস্তীর্ঘ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর 

প্রান্তে ছুটিয়া গেলেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান শহর- 

গুলিতে অনেক দেশ-বিখ্যাত নেতাদের সহিত পরিচিত হইলেন। অনেক 

সভ। সমিতিতে উত্তেজনাপূর্ণ জালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন । পরাধীনতার 

জ্বালা বুঝাইয়। দিলেন; স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলেন । 

তিনি বেদান্তের মোক্ষ প্রচার করিলেন না, সংসার মায়া ও যিথ্যা একথাও 

বলিলেন না। তুরীয়ানন্দ লাভ তাহার বক্ততার বিষয় বস্ত ছিল না। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদ্দেশের ভাষা ভিন্ন, পোশীক ভিন্ন। আচার রীতি 

নীতি ভিন্ন, খাছ ভিন্ন । প্রত্যেক প্রদ্দেশের অতীত ইতিহাস ভিন্ন, কিন্ত 

ইহা সত্বেও এই বৈচিত্রের মধ্যে একটা সাধারণ এ্রকা আছে । সমাজবিজ্ঞান 

পারদশিনী নিবেদিতা এই এ্রক্কে ভাষ। দিয় রূপ দিয়া বত্ৃতা দিতে 

লাগিলেন। এই &ক্যের উপর ভিত্তি করিয়৷ তিনি ভারতের জাতীয়তাকে 

প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যস্ত তিনি ইহাই লিখিয়া 
গিয়াছেন। ( ণডন্ঃ, ১৯১১ পত্রিকায় “0০1৮5 ০ 016 50. 01529 

17 [17019 প্রবন্ধ )। 

নিবেদিতা লিখিয়াছেন, ভারতের একটি প্রদেশে আর একটি প্রদেশের 

মত নয়। ইহাই সমন্ত ভারতবর্ষে ব্রক্যের একটা প্রকৃষ্ট গ্রমাণ দেয়। কেন 

না এই ক্য যান্ত্রিক--292000901০21- নয়, পরন্ত জৈবিক--018£8010 1 * 

প্রসিদ্ধ ্রতিহাসিক ভিন্সেপ্ট স্মিথ অবিকল অনুরূপ কথাই লিখিয়া 

গিয়াছেন--104018 06500 ৪11 0092096 005553565 ৪. 262 17061151175 

1013097001509] 07105, 0096 065 090306203 010৩ 101700065019 
জপ? পিপিপি পাপা শপীপাকীসপীাক ক পি 

('10188010, ৪ 118610850181790 [010 ৪ 00615 07901)8,0109 

01৮৩, 500 10৫ 00559] [100 80 0%97%7176100108 8৪09০৮ ০1 [00180 

[০15৮ 10 65৪ ০6 6008৮ 00810819 0760019600৫ 1১:051706 160989৪ 

ঢ)৪ 60008190০01 ৯05 081)9,৮--0085$0 072 21065072002 0509। 00 47), 
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01৩81065 ০6 0100১ ০0109) 01553 18801015820 8৫০৮৮ ভারতীয় 

ইতিহাসের গবেষণায় দিবেদিতার স্থান ভিন্সেন্ট শ্মিধের নীচে নয়। 
ওকাকুরা এ সময়ে দিবেদিতাঁর সঙ্গেই আছেন। খালি পায়ে, পিঠে 

ব্যাগ ঝুলাইয়া, কপিলাবস্ত, বৌধগয়া তীর্থদর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। তিনি 

সকলকে দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়৷ বেড়াইতেছেন--্যদিও বিবেকানন্দের মৃত্যু 
হইয়াছে, তথাপি তিনি তাহার আত্মিক কন্তা তোমাদিগকে পরিচালনার 
জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার কথা শোন। তাহার চরিদিকে 

আসিয়। সঙ্ঘবন্ধ হও” (“৬1591500915 0920--50 16 1085 1660 1)15 

80111018] 021181)661: 001680 500. [5662 00 10615 281]5 1007 

1১৪7.) তিনি আরও বলিলেন--"হে ভারতবাসী, ওঠ জাগো, দেখ 

ত্রিশ বৎসরেরও অল্প সময়ের মধো আমরা (জাপানলীরা ) কি করিয়াছি ! 

তোমরাও কেন পারিবে না? (0501916 0£6 1[15019, ৯26 01 586 

ড1)90 9৪ 108০ 40156 1] 1658 01)9% 30 5825.” ) 

নিবেদিতাও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ঘোষণা করিলেন, “আমার কাজ 

এই জাতিকে জাগ্রত কর11৮--15 1016 15 60 ৪৮215617002 1786100,৮ 

(ফরাসী জীবন চরিত 3 পৃঃ ২২৫)। 

সেপ্টেম্বর মাসেই নিবেদিত। বোস্বাই মেলে চড়িয়া রওনা হৃইল্েন। 
বোম্বাই, পুণা, নাগপুর॥ কপিলাবস্ত, বোধগয়া দর্শনও করিলেন, বক্তৃতা 
দিলেন। নাগপুরেই প্রথম তিনি দেখিলেন নির্বাসন দণুদারা ইংরেজ 

গভর্ণমেট কত পরিবারকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে । একে তিনি বিপ্লবী; 
সুতরাং তাহার মনে উপধুক্ত প্রতিক্রিয়াই দেখ! দিল। উত্তর দিকে 
তিনি লাহোর পর্য্স্ত গেলেন ; পশ্চিমে হায়দারাবাদ গেলেন । 

এইবার তিনি বরোদায় যাইবেন। বরোদায় রমেশচন্ত্র দত্ত ভগিনী 

নিবেদিতাকে বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের সহিত পরিচয় করাইয়া 

দিবার জন্ত সাগ্রঙ্থে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
ভগিনী নিবেদিতাকে অভার্থনা করিবার জন্ত বড় বড় রাজকর্ধচারীর 

সঙ্গে অরবিন্দও ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। নিবেদিতার সহিত অরবিনের 

্েশনেই প্রথম সাক্ষাৎ। &্রেশন হইতে গাড়ী নিবেদিতাকে লইয়া শহরে 
প্রবেশ করিশ। সঙ্গে রাজঅমাত্যেরা আছেন, অরবিনও আছেন। পথে 
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নিবেদিতা কলেজের মিনার গম্দ,জওয়াল! বাড়ী দেখিয়া বলিলেন--”128 
5 8215 9116 1৮ ভারতীয় াইলে গৃহস্থের ছোট্ট বাড়ী দেখিয়! বলিলেন,-- 

1901 180% 1880018] !” একজন রাজঅমাত্য অরবিন্দের কানে কানে 

বলিলেন, 825, 8১৫ 18 00801” (পাগল না! কি ?)--বাক্ীন ঘোষ 

লিখিয়াছেন রাজঅমাত্যেরা আর্ট সম্বন্ধে ক অক্ষর গোমাংস । স্মতরাং 
নিবেদিতার দৃষ্টি তাহারা পাইবেন কোথা হইতে ! কিন্ত নিবেদিতার এই 
উক্তির মধ্য দিয়া অরবিন্দ নিশ্চয়ই তাহার (নিবেদিতার ) মনের পরিচয় 
প্রথম পাইয়াছিলেন। 

অরবিন্দের সহিত নিবেদিতার সাক্ষাতের পূর্ষে তাহার (অরবিনের ) 

তৎকালীন ক্রিয়াকলাপের কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার। গুজরাটে 

সন্ত্রাসবাদীদের (65010115) একটি গুপুচন্র আছে। ঠাকুর সাহেব তাহার 

প্রেসিডেন্ট । তিনি তখন দেশে নাই; বৈপ্লবিক কাজের সলা পরামর্শের 
জন্য জাপাঁনে গিয়াছেন। তাহার পদে অরবিন্দ গুপ্তসমিতির প্রেসিডেণ্ট হইয়া 
কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। ১৯০২ খুষ্টান্দের প্রথম ভাগে গাইকোয়াডের 

বাঙ্গালী দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ ব্যানাঞজিকে অরবিন্দ সরলা দেবীর নিকট 
চিঠি দিয়া বাংলা দেশে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতা পাঠাইয়াছেন। 
অরবিন্দের নির্দেশে যতীন ব্যানাজি সাকুলার রোডে প্রথমে গুপ্ত সমিতি 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তারপর অরবিন্দ নিজেও এই গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার 

ব্যাপারে গোপনে কলিকাতা আসিয়াছেন, এবং মেদিনীপুর গিয়া হেমচন্্র 
কাননগুকে এক হাতে গীতা ও এক হাতে তলোয়ার দিয়া গুধুসমিতির 
মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন । মদ্িশীপুরের কাকরপূর্ণ মাঠের গর্তে টকিয়া বন্দুক 

ছু'ড়িয়া টাদমারী শিক্ষা দিয়াছেন। হেমচন্ত্র লিখিয়াছেন,_ 
“আমার দেদ্বিলীপুরের বাড়ীতে তার (অরবিন্দের) অযাচিত 

গুভীগমনটাই আমার কাছে একটা মত্ত জিনিষ। * ** সেদিন সন্ধ্যাবেল। 

আমার দীক্ষা আরম্ভ হলো। আমি তলোয়ার ও গীত! হাতে নিলাম। 

কক ভারতের অধীনতা মোচনের জন্ত সব করব। অরবিন্দ কয়েকটি 

প্রশ্ন করিলেন ।” 

প্মাঠের মাঝে একস্থানে কাকর খু'ড়ে নেয়াতে একট প্রশস্ত গর্ভ 
হয়েছিল। তার মধ্যে বন্দুক আওয়াজ করলে.বাইরে থেকে বড় একটা 
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শোন! যেত না। **&*%* অরবিন্দ ও বারীন্ত্রের বন্দুক ধরবার কারদ 

৪ তাক দেখে তখন মনে হয়েছিল"-তাদের এ প্রথম হাতে খড়ি।” 

(বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ১৮১১৯-২২ ) 

এই পটভূমিকার উপর যখন অরবিন্ব ্লাড়াইয়া আছেন, ঠিক তখনই 
নিবেদিতার সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাত হয়, এবং নিরালায় কথাবার্তী। হয়। 

১৮৯৫, লগুনে মভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতার 
প্রথম্সাক্ষাতের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই নিবেদিত ( মার্গারেট নোবল ) 
ক্রোপাটকিনের (8092009 ) সংস্পর্শে আসিয়া তাহার নিকট শিক্ষাপ্রার্ 

হইয়া বিপ্লবপন্থী হইয়াছিলেন। ২ব্যারিষ্টার সুরেন্ত্রনাথ হালদার তখন 
নিবেদিতার সহিত খুব পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, 

“8196 29 2. 131011156 0£ 03০ 10156 90০৮1 এই সময় নিবেদিত 

আইরিশ হোমরুল আন্দোলনে যোগ দিয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

এই আন্দোলনের সময লগ্ডনে যে কয়টি বিপ্লবের কেন্ত্র ছিল, নিবেদিতা 

এ বিপ্রবের কেন্দ্রগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ কপিয়াছিলেন। 

অরবিন্দ ও নিবেদিত এই ছুই মহাবিপ্রবী যেদিন বরোদায় পরস্পর 

মিলিত হইলেন, বাংলার ইতিহাসে সেদিন এক নূতন অধ্যায়ের স্ত্রপাত 
হইল। 

ভগিনী নিবেদিতার জীবনে দুইটি তারিখ ম্মরুণীয়। ১৮৭৫, নভেম্বর-_ 

যেদিন লগ্নে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হ্য়। 

আর ১৯০২, অক্টোবর-যেদিন বরোদাতে অরবিন্দের সহিত তাহার প্রথম 

সাক্ষাৎ হয়। স্বামিজার সহিত সাক্ষাতের গুরুত্ব নিবেদিতার ব্যক্তিগত 

জীবনে অধিক। আর অরবিন্দের সহিত সাক্ষাতের গুরুত্ব নিবেদিতার 

রাজনৈতিক জীবনে সমধিক । অরবিন্দ আদর্শে বিপ্লবী ( থিওরিটিক্যাপ ), 

আর নিবেদিতা হাতে কলমে কাজে বিপ্রবী (প্র্যাকৃটিক্যাল )। অববিন্দের 

বয়ম এখন ত্রিশ বৎসর । নিবেদিতা অরবিন্দ অপেক্ষা বয়সে পাচ 

বখ্দর বড়। 

উভয়ের কথাবার্ত৷ আরম্ভ হইল। প্রথমে উভয়ের দার্শনিক মতবাদের 
প্রসঙ্গ উঠিল। বিবেকানন্দ-শিষ্ঠ! নিবেদিতা শঙ্করাহগামী, অদ্বেকবার্দী ও 

মায়াবাহ্দী ; পরস্ত অরবিন্দ লীলাবারী | নিবেদিতা এই বিশ্ব ব্রঙ্গাগকে 
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দেখিতেছেন মায়ার মধো, আর অরবিন্দ দেখিতেছেন বর্গের স্বূপের 

প্রকাশ ও লীলার মধ্যে। পারমাধিক দৃষ্টিতে নিবেদিতার নিকট এই 
জগত মিথ্যা । আর অরবিন্দের নিকট এই জগৎ সত্য। (ফরাসী জীবন 

চরিত, পৃঃ ২৩৩)। 

প্রথমে নিবেদিতাই বলিলেন, “কলিকাত! আপনাকে চায়। আপনার 

উপযুক্ত স্থান বাংল! দেশ।” অরবিন্দ বলিলেন, “না, আমি অন্তরালে, 
অর্থাৎ পশ্চাতে থাকিব। আমার কাজ মানুষ তৈরী করা ।” নিবেদিতা 

অরবিন্দের দিকে হাত বাঁড়াইয়। দিয়া বলিলেন, “আপনি আমার উপর 
নির্ভর করিতে পারেন। আমাকে আপনার বন্ধু বলিয়া জানিবেন।” 

-(ফরাসী জীবন-চরিত $ পৃঃ ২৩৩ দ্রষ্টব্য )। প্রথম সাক্ষাতের দিন 

হইতেই উডষে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। উভয়ে একত্রে কাজ 

করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সে কাজটি হইল ভারতবর্ষকে 

ইংরেজের অধীনত! হইতে মুক্ত করা। 

অরবিন্দ যে ইতিপূর্বে বাংল! দেশে আসিষা গুপ্তসমিতির প্রথম পর্কের 
উদ্বোধন করিয়াছেন, সে কথা নিশ্চয়ই তিনি নিবেদ্দিতাঁকে বলিষাছিলেন। 
কেন না, কলিকাতাষ ফিরিয়া নিবেদিতা অরবিষ্দ প্রবন্তিত গুপ্তসমিতির 

প্রথম পর্ধে সম্পূর্ণ আত্মনিষোগ করিয়াছিলেন । বারীন্ত্রকুমার লিখিযাছেন, 

" “্বরোদায় অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই নিবেদিতা 

আমাদের কলিকাতার গুপ্ত সমিতির দলে আসিয়া! যোগ দিয়াছিলেন।” 

( ৈ1%90109 ৪23 0099160০660 160 1013 91006 10610 11150 89100 

৬1910. ) 

অরবিন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে গুপ্ত-সমিতির যে কথা হইয়াছিল, তাহা 
ফরাসী জীবন-চরিতে উল্লেখ নাই। কেন না, নানাদিকে নানা ভযের 

মধ্যে এ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে । 
বরোদ। হইতে নিবেদিতা কলিকাতা ফিরিয়া! আসিলেন। কলিকাতা 

আসিয়াই তিনি মাদ্রাজে যাইবার জন্য সাগ্রহে নিমন্ত্রিত হইলেন। 
মাদ্রাজে বিবেকানন্দের অনেক বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তীহারা এবং রামকৃষ্ণ 

মিশনের অধ্যক্ষ একত্রে মিলিয়া নিবেদিতাঁকে সম্বর্ধনা জানলাইলেন, আন্ধার 

সহিত অভ্যর্থনা করিলেন, বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া! রহিলেন। 
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বিস্বয়ের কারণ, "অতি অল্পকাঁলের মধ্যেই লিবেদিতার খ্যাতি ও প্রভাব 
সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার নিভীকতা ও সাহসের জন্য 

অনেকেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং সকলে মিলিয়া 
ব্যগ্রভাবে স্বাম' বিবেকানন্দ সন্বন্ধে তীহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। 

কেন না, তিনি স্বামিজীর শেষ কয় মাস তাহার (স্বামিজীর ) যান 

ছিলেন ।--( ফরাসী-জীবন-চরিত ; পৃঃ ২৩৩) 

নিবেদিতা বহু শহরে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। 10006 চ8015256 2351], 

ময়লাপুর (এখানে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের বাড়ী ),-সালেম (এখানে 

রাজাগোপালাচারিয়ার বাড়ী), ব্রিচিনপলী,চিদ্রান্বরম। তাহার 

বক্তৃতার বিষয়বস্ত্র সর্বত্রই এক--অর্থাৎ উতদ্ভি্ঠত জাগ্রত। এক অথণ্ড 

জাতীয়তাবোধের মধা দিয়। ভারতবাসীকে জাগ্ত করাই তাহার গুরু নির্দিষ্ট 

মিশন বা কাজ। দাক্ষিণাতেঃর সৌন্দধ্য ও মন্দিরাঁদির কাকুকার্ধ্য 
নিবেদি'তাঁকে মুগ্ধ করিয়াছিল । তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মাড্রাজে 

কাটাইলেন। নিবেদিতার বক্তৃতাগুলি যাদ্রাজের “হিন্দু, পত্রিকায় ছাপা 

হইতে লাগিল এবং ইহা বিশেষ উত্তেজনার কৃষ্টি করিয়াছিল । বেলুড় 
মঠের সন্্যাসীরা আতঙ্কের সহিত ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। কেন না, 
তাহাদের মতে বিবেকানন্দের এই অতি উগ্র স্বদেশপ্রেম নিতান্তই তাহার 

ব্যক্তিগত ব্যাপার । উহা! মঠের উপর চাপাইলে মঠ সেই ভার সহা করিতে 
পারিবেন1, ভাঙ্গিয়া পড়িবে । সুতরাং নিবেদিতার এই উগ্র মারমুখী চরমপন্থী 
ব্তৃতা থামাইতে হইবে। নতুবা মঠ বাচিবে না। মার্রাজের ব্তৃতাতেই 

এই । বরোদীয় অরবিন্দের সাক্ষাৎকার তখনও ঙন্ন্যাসীরা জানিতে 

পারেন নাই। 

মাদ্রাজ হইতে নিবেদিতা খুটমাসের সময় উড়িগ্ভায় খগুগিরিতে আসিয়। 

স্বামিজীর কয়েকটি সন্প্যাসী শিয্ের সহিত রাত্রি যাপন করিলেন। ৪%, 

[01০ বাইবেল হইতে প্রতু যীশুধুষ্টের কবর হইতে উখানের গল্প পাঠ 
করিলেন। খও্ডগিরির পর্বত গুহা ও চতুদ্দিকের অরণ্যের মধ্যে তাহারাঁও 

যেন কাহার পদধ্বলি শুনিতে পাইলেন। ইহা! কি স্বামী বিবেকালনেরই 
পধবনি? নিবেদিতা অতিশয় বিহবলচিত্তে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ;-- 
পপ০৮8103 01511500995 0৫ 006 9681 1902, & ছিআ 0 0১৪ $%8001 

চিএ 
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স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর নিবেদিতার মাত্র ছয় মাসের জীবন 

ইতিহাস এইথানে সমাপ্ত হইল । 

বেলুড় মঠের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ $ অরবিন্দের গুপ্চ-সমিতিতে যোগদান । 

১৯০২ হুষ্টাব্ধে ২৪শে ডিসেম্বর খগুগিরিতে খুষ্টমাস উদ্যাপন করিয়া 
নিবেদিতা ১৯০৩ খুষ্টাব্দে জানুয়ারীর প্রথম ভাগে কলিকাতা ফিরিলেন। 

নিবেদিতা যখন খণ্ডগিরিতে ছিলেন, সেই সময় আহ্মেদাবাদে কংগ্রেসের 
অষ্টাদশ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ ব)ানাঞ্জি সভাপতি 

হইয়াছিলেন। 

নিবেদিতা যখন মাদ্রাজে ব্ৃতা দিতেছিলেন তখন মাদ্রাঞ্জের “হিন্দু” 
পত্রিকা তীহার বক্তৃতাগ্ুলি খুব জমকালে। ভাবে প্রতিদিন ছাপাইতে 
ছিল। নিবেদিতা বলিয়াছিলেন যে, তাহার কাজ জাতিকে জাগ্রত 

করা। এই বন্তৃতাগুলির মধ্য দিয়া তিনি সেই কাজই করিতেছিলেন। 
এই উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রদেশে তাহার নামও ছড়াইয়া * 

* ফয়াণী জীবন চরিতের অনুবাদ, পৃঃ ২৩৬-৭। 
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পড়িতেছিল। ইহাতে বেলুড় মঠের সক্ধ্যাসীরা অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। 

বেলুড় মঠের হ্বামী ব্রঙ্গানন্দ নিবেপ্দিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 
কথাবার্ডার সময় মঠের আরও কয়েকটি সন্গ্যাসীও উপস্থিত ছিলেন। 

নিবেদিতাকে বল! হইল, “হয় তুমি রাজনীতি ছাড়, না হয় আমার্দিগকে 

ছাঁড়। এই দুইয়ের একটি পথ তোমাকে বাছিয়া লইতে হইবে ।” স্বামী 
বরন্গানন্দই এঁই কথাগুলি বলিলেন। অপর একটি উদষোগী সন্ন্যাসী বলিলেন, 

“তোমার মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয় ?” 
স্বামী বিবেকানন্দ যেমন একাধারে একজন কঠোর তপোনিষ্ঠ যোগী 

ছিলেন সেই সঙ্গে উগ্র স্বদেশপ্রেমিকও ছিলেন। কিন্ত ইহা তাহার 
ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । . সংসারত্যাগের ' উপর এই মঠের সবে 

গ্রতিষ্ঠা। এই শিশু মঠের উপর স্বামিজীর উগ্র স্বদেশপ্রেম চাপাইয়। 
দিলে মঠটি ভাঙ্গিয়! যাইবে । ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট নিবেদিতার উত্তেজনাপূর্ণ 
বক্তৃতাগুলি উপলক্ষা করিয়া যদি তাহাকে আক্রমণ করে তবে ত এই 
মঠের ধ্বংস অনিবার্ধ্য | 

নিবেদিতা স্বামী ব্রদ্ধানন্দের সমস্ত কথাই স্তব্ধ হইয়া শুনিলেন। তারপর 
মুখে মৃদ্ত| ও দৃঢ়তা লইয়া ব্ব।মী ত্রদ্ধানন্বকে বলিলেন, “আমি রাজনীতি 

ছাড়িতে পারিব না। আমি উহার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছি। আমি 
বরং প্রাণত্যাগ করিব, তবু উহ] ছাড়িব না” 

( ফরাসী জখবনচবিতের অন্ধবাদ-_পৃ; ২৩৭) 

এই অল্প কয়টি কথার মধ্য দরিয়া নিবেদিত! চরিত্রের যে রূপ ফুটিয়া 
উঠিল, কোন চিত্রকর ব! কোন ভান্কর ইহা অপেক্ষা অধিক দক্ষতার সহিত 

নিবেদিত! চরিত্রকে অঙ্কিত করিতে পারিত না। নিবেদিতা্ষে দেখিলাম 
একখানি কোষমুক্ত তরবারি । 

কোন সম্প্রদায় বিশেষের নির্দেশ অন্ুলারে জীবনের পথে চলিতে হইবে, 

ইহা চিন্তা করাও নিবেদিতার পক্ষে অসহ্। | 

স্বামী ব্রঙ্মানন্দ এবং মঠের সন্াসীগণ নিবেদিতাঁকে চিনিতে পারেন 

নাই। বিবেকানন্দ পারিয়াছিলেন। 
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নিবেদিতার কথ। গুনিয়া স্বামী ব্রদ্ধানন্দ বলিলেন, “তবে তুমি এক 

কাজ কর। এক খোল! চিঠি লিখিয়া কলিকাতার প্রধান প্রধান সংবাদ 
পত্রে ছাপাইয়া দাও) এবং এ পত্রেম্পষ্ট করিয়া লেখ যে, তুমি স্বেচ্ছায় 
মঠ ত্যাগ করিয়া যাইতেছ।” (ফরাসী জীবনচরিতের অনুবাদ পৃঃ ২৩৮)। 

নিবেদিতাকে মঠ ছাঁড়িতে বাধ্য কর! হইল। ইহাতে দোষের কিছুই 
নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে বলা হইল--“লেখ যে, তুমি স্বেচ্ছায় মঠ ছাড়িয়া 
যাইতেছ। অর্থাৎ আমরা তোমাকে তাড়াইয়! দ্রিতেছি না” ইহাতে 

শ্বামী ব্রহ্মানন্দ ও মঠের তত্কালীন সন্গযাসীদের চরিত্রে যে দুর্বলতা 
প্রকাশ পাইল তা সত্যই ছুঃখের বিষয়। কেন না, এই দুর্বলতাটুকু 
নিশ্চয় নিবেদিতার চক্ষু ও মনকে এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। 

নিবেদিতাঁকে যেরূপ বলা হইল, তিনি তাহাই করিলেন। নিবেদিতার 
বন্ধু মিঃ র্যাটক্রিফ, তখন “দি ষ্েটসম্যান” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 
সুতরাং *্েটসম্যান+ পত্রিকার ১৯০৩ খুষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে নিবেদিতার 

খোল। চিঠি অনায়াসেই ছাপা হইয়া! বাহির হইল । 
এখন বাকী রহিল শুধু টাকাপয়সার হিসাব। নিবেদিতা মঠের জন্যই 

হউক অথবা তাহার স্কুলের জন্তই হউক কিছু চাদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
বেলুড়মঠের সন্নাসীর! নিবেদ্দিতার নিকট এ চাদার টাকা অতি সত্বর 
চাহি! বসিলেন। নিবেদিত৷ সাময়িক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অতি সামান্ত 

কিছু রাখিয়া বাকী সমস্ত টাকাই স্বামী ব্রদ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিলেন। 
যে টাক] ফিরাইয়া দিলেন, তাহার পরিমাণ চাঁরিশত ষ্টালিং পাউগণ্ড। 

নিবেদিতা সন্ধযাসিনী। তিনি ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং 

বিন! দ্বিধায় তিনি টাক] ফিরাইয়া দিলেন। যদিও এই টাকা ফিরাইয়! 

দিতে তিনি আইনতঃ কতটা বাধ্য ছিলেন তাহা এখন বলা কঠিন। 

কেন লা, মঠৈর সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেও তিনি শ্রীরামকৃ। ও 

বিবেকানন্দের আশ্রিতা, এ কথা তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ঘোষণা! করিতে পৰুক্খুখ 
হন নীই। টাক পয়সা ফিরাইয়া মঠের সংশ্রব হইতে মুক্ত হইয়া 
তিনি স্বাধীনভাবে নিষ্ঠার সহিত তাহার ইস্সিত রাজনৈতিক কার্যে 
মনোনিবেশ করিলেন । 

(ফরাসী জীবনচরিতের অন্বাদ, পৃঃ ২৩৮)। 
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নিবেদিভার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার এইখানেই পরিসমাপ্তি 
হইল। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে নাহইয়া পারে না। নিবেদিতা 

১৮৯৮ খুষ্টাবষে ২*শে জানুয়ারী প্রথমে ভারতে আসিয়া পৌছিলেন। 

বিবেকানন্দ তাহাকে ভারতের সেবার জন্ত এদেশে আসিতে আহ্বান 

করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন, "তুমি ভারতের জন্য কাজ করবা না কর, তুমি 

বেদান্ত গ্রহণ করবা না কর, আমি মুত্যু পর্য্যন্ত তোমার পেছনে থাকিব । 

হাতীর ঈ্লীত যেমন একবার বাহির হইলে আর তাহা ভিওরে প্রবেশ 
করে না, মরদের কথাও ঠিক তেমনই” নিবেদিতা শ্বামিজীর এই 
কথা কয়টি চিরদিন মনে বাখিয়াছিলেন এবং তিনি নিজে ইহা তাহার 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। * 

কাজেই মঠের সংশ্রব ত্যাগ করিলেও নিবেদিতা কোন দিন নিজেকে 

স্বামিজী হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারেন নাই । কেননা বহু বৎসর 

পরে গ্রন্থ লিখিবার সময় “[ 11] 58100 15 90. 0060 ৫681১,” এই 

কথাটির উপর এত জোর দরিয়া প্রকাশ করিতেন না। 

এদিকে নিবেদিতা বরোদায় অরবিন্দের সহিত একত্রে কাঁজ করিবেন 

প্রতিশ্রতি দিয়া চলিয়া আসার পর অরবিন্দ বারীন্ত্রকে গুধ্-সমিতির 

কাজে যতীন্দ্র ব্যানাজীকে সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতা পাঠাইলেন। 

বারীন্ত্রকুমার লিখিয়াছেন, 

প্যতীনদা] কয়েকজন মাতব্বর ধরে টাকারই ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, 
তরুণদের হৃদয় জয় করতে পারেন নি । আমাকে বাংল! দেশে গিয়ে সেইটি 
করতে হবে। পোধা হাঁতী দ্রিয়ে যেমন করে হাতী ধরে, গন্গনে আগুনে 

গড়া আমার তরুণ প্রাণের ছোয়াচ লাগিয়ে তেমনি তরুণ ধরবাঁর ব্যবস্থার 

জন্য গুধ্মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আমাকে দেশে পাঠান হল ।* -আত্মকথ| ; 
পৃঃ ১৮৪-১৮৫ ) 
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৩৮ ভগিদী মিবেদিতী ও বাংলায় বিপ্রববাদ 

বারীন্দ্ আরও লিখিয়াছেন, 

“্বরোদা থেকে বিপ্নবের দীক্ষা নিয়ে আমি এসেছিলুম কলকাতায়, 
সে হচ্ছে ১৯০২ সালের বোধ হয় মাঝামাফি বা শেষাশেষী | তাঁর ছয়মাস 

আগে ঠিক এ গায়কবাড়ের বরোদা থেকেই সেই একই গুপ্ুসমিতির 
কাজে দীক্ষা নিয়ে যতীনদা আশাকিয়ে বসেছেন ৮--বোমার কাহিনী, 

স্বদেশ, কান্তিক, ১৩৩৮। 

১৯০৩ খুষ্টান্বের কথ! লিখিতেছি। এই বছর অরবিনের গুপ্তসমিতির 

প্রথম পর্ব কলিকাতায় পুরাঁদমে চলিতেছে । যতীন্দ ও বারীন্রকে ১৯০২ 

খৃষ্টাব্দে প্রথমে ও শেষে পরপর গুপ্তসমিতির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়! অরবিন্দই 
কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন। এবং অরবিন্দ নিজেও ১৯০২ খুষ্টান্দে গুপ্ত- 
সমিতির কাজে ছুইবাঁর কলিকাতা আঙিয়াছেন, মেদ্দিনীপুরেও গিষাছেন। 
এখন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নিবেদিতা এই গুপ্র-সমিতিকে তাহার লাইব্রেরীর 
সমস্ত বই দিলেন এবং এই সমিতির যুবকদের পরামর্শদাতাক্ধপে ইহাতে 
যোগদ্দান করিলেন। বারীল্ত্র কুমার লিখিয়াছেন, 

“সিষ্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব কেন্জরটিকে তার লাইব্রেরী 

জাতীয়ত! বিষয়ের প্রায় এক দ্রেড় শ' বই দিষেছিলেন। কথ! ছিল 
বাজনীতির স্থূল করে, ইতিহাস, জীবনী, ও ভিগবী, রমেশ দত্ত, নৌরজী 
আদির অর্থনীতির বই প্রভৃতি পড়িয়ে, এখানে প্রথমে কতকগুলি 
পলিটিকাল মিশনারী গড়! হবে। এবং তারপর নগরে নগরে, গ্রামে 

গ্রামে তাঁদের পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্রবের ছোট বড় মৌচাকে ছেয়ে দেওয়া 

হবে। আমি হলুম প্রথম ছাত্র এই রাজনীতিক ক্লাসের। তারপর 
জুটল এসে দেবব্রত, নলিন মিত্র, জোতিষ সমাজপতি, ভূপেন দত্ত ইন্্র 
নন্ি, এই ধরণের অনেক মান্য । আমি এসে সখারাম গণেশ দেউস্কর 

মশাইকে এই বিপ্লব কেন্দ্রটির সহিত" পরিচয় করিষে দিলুম । দেশে 
স্বাধীনতার জন্থ প্রাণ দেবার এমন একটা দল আছে শুনে এই শিবাজীভক্ত 

মহারাষ্ট্র সম্তান তো আনন্দে অধীর। তিনি তখনই এসে ধতীনদার 
সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে গেলেন এবং স্কুলের অর্থনীতির ফ্লাসটির 

শিক্ষার ভার নিলেম”।২বোমাঁর কাহিনী, স্বদেশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ । 
১৯০৩ খুষ্টাব্ের জানুয়ারী মাসে বেলুড়মঠের সহিত নিবেদিতার সম্পর্ক 



ভগিনী নিষেদিতা ও বাংলায় বিশ্লধবাদ ৩৯ 

ছিপ্স হইয়া গেল; এবং তিনি কলিকাতায় অরবিনোর গুধুসমিতির প্রথম 
পর্ধের সহিত, তাহার লাইব্রেরীর বইগুলি দিয়া, পলিটিক্যাল মিশনারী 
গড়িবার মতলব আটিয়া, অররিন্দের বৈপ্লবিক কর্ধে সহীয়তা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। নিবেদিতার জীবন ইতিহাসের পাতা! উল্টাইতে গিয়া 

আমরা এই চবিত্র-চিত্র চক্ষের সন্মুথে প্রত্যক্ষ করিতেছি । 
বাবীন্দ্রকুমার অরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিয়া কলিকাতীয় নিবেদিতাঁর 

কাছে আসিলেন। বারীল্জের বয়স তখন ২৩ বংসর আরস্ত হইয়াছে । 
নিষেদিতা বারীন্র্কে বলিলেন “তোমার উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু তুমি কি 

তোমার দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?” বারীন্ত্ 
বলিলেন, “আপনি যদি 'জেয়িন অফ. আর্ক” হন, তবে আমরা আপনাকে 

নিশ্চয়ই অনুসরণ করিব । আপনার পশ্চাতে আমাদিগকে চলিতে আদেশ 
দিন”।--ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৪৩। 

নিবেদিতা বাঁধা-বিদ্বের কথা উল্লেখ করেন, বলিলেন--ইতালীতে 

যেমন 0৪০৫: এবং 14052 ছিলেন, ভারতবর্ষেও সেইয়প নেতা 
আছেন। ইহারা শুধু কোন এক বিশেষ দেশের নেতা নহেন। পরস্ত 
সমস্ত মানবজাতির নেতা | কিন্তু ইটাঁলী যে উপায় অবলম্বনে স্বাধীনতা 
অর্জন করিয়াছেঃ ভারত তাঁহা পারিবে না। কেননা, ভারতের অবস্থা 

ইটালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ।__ফরাসী জীবনচরিত, পৃঃ ২৫৪। 

নিবেদিত! ও সরলাদেবী 

সরল! দেবী মহধি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী, রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী। 
তিলক প্রবন্তিত শিবাজী উত্সবের (১৮৯৫) অনুকরণে সরলা দেবী (১৯০৩, 

এগ্রিল ) বৈশাখী পুিমাতে গ্রতাপাদিত্য উৎসব আরম্ভ করিলেন। এই 
বসরেই (১৯০৩) শ্রাবণমাসে তিনি প্রতাপাঁদিত্যের পর উদয়াদিতয 
উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। মারঠীদ্দের অনুসরণে 

বীরাষ্টমীতে সরল! দেবীর লাঠিখেলার ছেলের দল রীতিমত অন্ত্রপূজা 
আরম্ভ করিলেন। 

মারাঠা হইতে যেমন অরবিন্া বাংলাদেশে গুপ্তসমিতির বীজ আনিয়া 
রোপণ করিলেন, সরলাদেবীও তেমনই মারাঁঠা হইতেই প্রেরণ! পাইয়া 



৪০ ভগিনী নিবেদিত1-ও বাংলায় বিপ্ববাদ 

প্রতাপাদিত্য উৎসব ও ছেলেদের মধ্যে অন্ত্পূজা প্রবর্তন করিলেন। 
কিন্ত সরলা দেবী রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতির 
আদৌ পক্ষপাতী নহেন, বরং অত্যন্ত বিরোধী । লাঠিখেলার দলের ছেলেরা 
অরবিন্দের গুপ্তপমিতির দলে চলিয়া! যাইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে তিনি 
অতিশয় প্রমাদ গণিলেন। নিবেদিতা যে সময় ( ১৯০২, অক্টোবর ) বরোদায় 

গিয়া অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং গুপ্ত-সমিতিতে সাহাষ্য 

করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন ঠিক সেই সময় সরল! দেবী পুণা শহরে 

গিয়া লোকমান্য তিলকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন! তিলক বলিলেন, 

এ রকম ডাকাতিতে কোন রাজনৈতিক উদ্ঘেশ্ত সাধিত বা সফল হইবে 
না। স্থতরাং ইহা নিরর্থক । তবে প্রকান্তে তিনি ইহার বিরুদ্ধে কিছু 
বলিবেন না বা লিখিবেন না। গ্রকুৃতিভেদে বিভিন্ন পথে মানুষ চলিবে 

ও সার্থকতা খুঁজিবে। * 

সরল! দেবী আমাদিগকে বলিয়। পাঠাইয়াছিলেন-- 

প্যতীন্্র অরবিন্দের নিকট হইতে চিঠি লইয়া প্রথমে তাহার কাছে 

আসিয়াছিল। তিনি ও যতীন্ত্র একসঙ্গে কাজ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ 
যতীন্ররের রাজনীতি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত বজায় ছিল। 

তিনি গুপ্তহত্যা ও ডাকাতির বিরুদ্ধে ছিলেন। বারীন্রের সহিত তাহার 

দেখা হইত না। তবে যতীন্ত্রের কাছ হইতে তিনি বারীন্ত্রের গতিবিধির 

সমস্ত খবর পাঁইতেন।” 
যতীন্্র ব্যানার্জী অরবিন্দ প্রবন্তিত গুপ্তসমিতির প্রথম নেতা । ১৯০৩ 

খুষ্টান্ে এই গুপ্তসমিতি পুরাদমে চলিতেছে । ঠিক এই সময়ে সরল! দেবীর 

লাঠি খেলোয়াড়ের দলও পুরাদমে চলিতেছে । সরলাদেবী লিখিয়াছেন, 
পা 18091 ০01৮ 85 10. [911] 5106 10 00০56 0855৮ ॥ অরবিন্দ 

সরলাদেবীর নিকট চিঠি দিয়াই প্রথমে যতীন্ত্র ব্যানাজীকে কলিকাতা 
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09.0018598) 00001) 1988 8£00707159 6179005 11 1002 206701089159 
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পাঠাইয়াছিলেন। সরলা দেবী আরও লিখিতেছেন যে, যতীন্্র ব্যানার্জী 
প্রথম হইতে শেষ অবধি তাহার সহিত কাজ করিয়াছেন। সুতরাং ছুই 
দলের মধ্যে যতীন্ত্র ব্যানাজী একটি ষোগস্ত্র অথবা সেতু ব্বরূপ। যতীন 

ব্যানার্জী অরবিন্দের গুপ্তসমিতিও পরিচালনা করিতেছেন, আবার 

সরল! দেবীর লাঠি খেলার দলেও কাজ করিতেছেন। অথচ সরল! দেবী 

গুপ্তসমিতির বিরোধী । “ইংরেজ ঘুষি দিলে আমর! দেশী কিল দিব”__ 
“ভারতী পত্রিকায় ইহা লিখিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলেরা ডাকাতি 
করিবে, ইহা তিনি বরদাত্ত করিতে পারিবেন না। তীহার মতে 

ডাকাতেরাই শুধু ডাকাতি করিবে । 
নিবেদিতা সরলাদেবীর লাঠিখেলার দলে যোগ দেন নাই। সরল! দেবী 

বিপ্রবী নহেন, নিবেদিতা বিপ্রবী । উভয়ের চরিত্রে এইখানেই তফাৎ। 

নিবেদিতা ও মিঃ গোখ লে 

১৯০২ খ্ুষ্টাব্দের মার্চ মাঁসে নিবেদিতা মিঃ গোখ লেকে চিঠি লিখিয়া- 

ছিলেন যে, “আপনি এক মুহূর্তের জন্যও ভূলিবেন না যে, আমি আপনার 

কার্যাকে কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করি ।” ১৯০৩ খুষ্টান্দে নিবেদিতা খুব 

রাত্ত হইয়। পড়িয়াছেন ; একটু বিশ্রামের প্রয়োজন । গ্রীষ্মকালে দাজিলিং 
যাইবেন স্থির করিলেন। কেন না, তাহার রাজনৈতিক বন্ধুরা -তখন 

দ্াজিলিংয়েই অবস্থান করিতেছিলেন। বিশেষতঃ, গোখলে তখনও 

দাঞ্জিলিংয়েই ছিলেন। তিনি দাঞ্জিলিং গিয়া তাহাদের সহিত মিলিত 

হইলেন। মিঃ গোঁখলে অর্থনীতিবিদ, কিন্তু মডারেশ্য মডারেট এবং 

গপ্তসমিতির অত্যন্ত মারাত্মক রকমের বিরোধী । অরবিন্দ লোকমান্য 

তিলকের গুণমুধ্ধ, এমন কি অনুগামী । কিন্ত মিঃ গোখলেকে তিনি 
ছুচক্ষে দেখিতে পারেন না। এমন কি গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর বলিয়৷ সন্দেহ 

করেন। আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, এই অবস্থায় নিবেদিতার সহিত 

গোখলের এতটা ঘনিষ্ঠতা হইল কি করিয়া! গোখলে কি নিবেদিতার 

বৈপ্রবিক কর্ধপন্থার কার্ধযাদির বিষয় অবগত ছিলেন না? নিবেদিতা 
১৯০১ খুষ্টাবে লণ্ডনে থাকাকালীন রমেশ দত্তের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 



৪২ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্রধবাদ 

হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এবং আমৃত্া তিনি রমেশ দত্তের গুণগ্রাহী 
ছিলেন । এই বতসয় রমেশ দত্ত বলিলেন, "দিল্লী দরবার (১৯০৩) একট 
প্রকাণ্ড ধাপাবাজী--৪ 150০015 2120. ৪. 06165107 । ববীন্দ্রনাথও লর্ড 

কার্জনের এই দিল্লী দরবারকে তীব্র ভাষায় নিঙ্গা! করিয়! প্রবন্ধ লিখিয়া- 

ছিলেন) নিবেদিতার নিকট রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ইহারা উভয়েই শুধু 
পরিচিত নহেন, ঘনিষ্ঠতা শত্রে আবন্ধ। সুতরাং লর্ড কার্জনের এই 
000015815 ও 06103197. উগ্রপন্থী নিবেদ্িতার মনকেও কম আঘাত দেয় 

নাই। এই বৎসরের (১৯০৩) আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই 
যে, নিবেদিতা বিপিন্চন্ত্র পালের সহিত পরিচিত হইয়া তীহার “নিউ 
ইতডিয়া? পত্রিকায় নিয়মিতক্ধপে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বক্তা 
ছিলেন, এখন লেখিক1 হইতে চলিলেন। 

উপাধ্যায় ব্রহ্মবাদ্ধব 

ত্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর একটি শাখা নিবেদিতা, আর 

একটি শাখা উপাধ্যায় বরহ্মবান্ধব । ১৯০৩ খৃষ্টাব্ধে কেমিজ * ট্রিনিটি কলেজে 

উপাধ্যায় আবার তিনটি বক্তৃতা দিলেন--(১) হিন্দু নিগুণ ব্রহ্গ, (২) হিন্দু 

ধর্মনীতি, (৩) হিন্দু ভক্তিতত্ব। উপাধ্যায় দার্শনিক মতবাদে নিগুণ ব্রহ্ম ও 

অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। নিবেদিতাও বিবেকানন্দের অনুগামী 

হইয়া অধ্বৈতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক মত স্পষ্ট 

অদ্বৈতবাদ-বিরোধী । ডাঃ মেটাগার্প [3:. 2159888:) সবগুলি বন্ৃতাঁতেই 

সভাপতি হইয়াছিলেন। 

সুতরাং অক্সফোর্ড ও কেস্থিজ-এ দার্শনিক ভূমিতে, উপাধ্যায় 

“ফিরিজিজয় ব্রত” ছ'মাসেরও কম সময়ের মধ্যে উদ্যাপন করিলেন। স্থামী 

বিবেকানন্দের পর ইহা সহজ কাজ ছিল না। মিঃ ডবলইউ ষ্রেড (৬. 

56৪) উপাধ্যায়কে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্ত নির্ণ দ্ধ সন্বদ্ধে 

বক্তৃতা দ্দিবার জন্ত অক্সফোর্ড আবার তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল। 

এদিকে কেছিজ বিশ্ববিদ্ভালয়ে হিনদুদর্শনের জন্ত একটি নৃতন অধ্যাপকের পদ 

সি করিবার কথ! হইল। উপাধ্যায়ের বেদাস্ত বন্ৃতাই ইহার কারণ। 



ভশিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্রবকাজ ৪৩ 

উপাধ্যায় ১৯০৩ খ্ৃষ্টাবধে দেশে ফিরিয়া সর্বাগ্রে ব্রজেন্্রনাথ শীলকে হিন্দু 

দর্শনের অধ্যাপক পদে বরণ করিয়া কেম্ত্রিজ পাঠাইবার জল্লনা কল্পনা 
আরম্ভ করিলেন। ফলে কিন্তু উহ! ফাসিয়া গেল। একটা বিরুদ্ধ দল 

ছিল । উপাধ্যায় আক্ষেপ করিয়া বলিলেন--“ব্যথা হ'ল আমার, ছেলে 

হ'ল ওদের ।” 

নিবেদিতাঁর দাঞজিলিং-এ বিশ্রাম দীশর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারিল না। 

উত্তর ভারত হইতে জরুরী নিমন্ত্রণ আসিল, প্র সকল প্রদেশে কংগ্রেস 

অধিবেশনের পূর্বেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একট! মীমাংসা! করিতে হইবে । 
ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে নিবেদিতা বীকীপুর রওয়ানা হইলেন। 
প্রভাতে ষ্টেশনে পৌছিবামাত্রই হাব কামরাঁতে আন্তরাস্ত মুসলমান 
প্রতিনিধিগণ আসিয়া ফুলের তোড়া, এক চুপড়ী কমলা লেখু এবং তুলট 
কাগজে লিখিত একটি মানপঞ্র প্রদান করিলেন। নিবেদিতা অত্যন্ত 

থুসী হইলেন। 

তিনি কষেক সপ্তাহ ধরিয়া উ অঞ্চলের নানা স্থান খুরিয়া হিন্দু 
মুসলমানের মৈত্রী সম্বন্ধে অতিশয় সারগর্ত বক্তৃতা দিলেন। মুসলমান যুগ 

হইতে আরম্ভ করিষা অতীতের এই দীর্ঘ শতাব্বীগুলির মধ্যে হিন্দু- 
মুসলমান এই দেশে একই আত্মীয়তার বগ্ধনে আবদ্ধ হইয়া একত্রে বাস 

করিষাছে তাহার বহু এ্রতিহাসিক ৃটাস্তের কথ! উল্লেখ করিলেন। এই 

বক্তৃতাগুলি পরের বৎসর (১৯০৪) “1)০ ৬/০০ ০6 [130190 175” গ্রচ্থে 

*[51210 19 [1019৮ নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে | স্বামী সদানন্দ 
বাঁকীপুর আসার কালে এই প্রথম লিবেদিতাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

মাদ্রাজ কংগ্রেস--উগ্র রাজনীতি 

নিবেদিতা কংগ্রেসে সক্তিষ অংশ গ্রহণ না করিলেও ইহা তাহার 
রাজনৈতিক কার্যকলাপের ও চিন্তার বাহিরে ছিল না। অরবিন্দাকও 

কংগ্রেসে গ্রান়াইয়া কোনদিন বন্তৃত করিতে দেখি নাই । এবার কংগ্রেশে 
ইংরাজী ভাষায় বিখ্যাত বাকী লালমোহন ঘোষ সভাপতি, স্তর ফিরোজশ1, 
মেহত লাঁলমোহুলের প্রতি একটু বক্রোক্তি করিয়া বলিলেন "যে, তিনি 
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এখন পলিটিক্যাল যোগী। ইহার উত্তরে লালমোহনের বক্তৃতায় যে 

আগ্নেয়গিরির গ্র্রবন ছুটিয়াছিল, তাহা! এখন বাঙ্গালী কংগ্রেসীদের 

কল্পনারও বাহিরে । এই কংগ্রেসেই লালমোহন বাংল! ও মাদ্রাজকে 
ঘিধশ্ডিত করিবার প্রস্তাবের প্রথম প্রতিবাদ করিলেন । তে হি দ্িবসাগ'তাঃ। 

তারপর বালক বালিকাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক 

করিবার প্রস্তাব করিলেন। 

নিবেদিতা ১৯০৪ খুষ্টাবে গ্রীষ্মের প্রথম দিকে বাকীপুর ও অন্যান্য স্থানে 
বক্তৃতা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই শুনিলেন 

যে, গবর্ণমেন্টের তীক্ষ ও বক্র দৃষ্টি ধাহাদের উপর ছিল, তাহার নামও সেই 
তালিকাভুক্ত । পুলিশ তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে । বাগবাজারে 

তাহার বাড়ীর দরজা পর্যন্ত আসিয়া পুলিশ গোপনে খোজ নিতেছে। স্বামী 

সদানন্দের নামও পুলিশের তালিকাভুক্ত ছিল। বিনা কারণে স্বামী সদানন্দ 

অদৃশ্য হন নাই। 
এই সময় নিবেদিতা আক্রমণণীল হিন্দুধর্ম 4১8815551৮৩ [31130015097 

প্রচার করিতেছিলেন। চাঁরিদ্িকের আবহাওয়া তার অনুকূলে বহিতেছিল। 

কে) উপাধ্যায় ত্রঙ্গবান্ধব ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে 47675099115 ০৫ 
977 80500725 সম্বন্ধে কলিকাতা আলবার্ট হলে বক্তৃতা দিলেন, মি: এন্ এন্ 

ঘোষ সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খুষ্টান্দে ভগিনী নিবেদিতা “চু9ে]1 

১৩ 10০০761৮ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, মিঃ এন্ এন ঘোষ সেই 
সভায় সভাপতি হইতে প্রথমে শ্বীকৃত হইয়। পরে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। 
উপাধ্যায় গত বৎসর অক্সফোর্ড ও কেস্থিজ-এ থাকাকালীন “বঙ্গবাসী; পত্রে 
যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দুয়ানী সম্পর্কে তাহার 

চিন্তাধারায় গৌড় -রক্ষণণীলতা প্রকাশ পাইফ়়াছিল। “সন্ধ্যা” পত্রের 
স্চনাতেও তিনি লিখিলেন-_- 

“আমরা হিন্দু। আমর! হিন্দু থাকিব। বেশ-ভূষায় অসনে-বসনে 

সর্বপ্রকারে হিন্দু থাকিব । যাহা শুন--যাহ! শিখ_যাহা কর, হিন্দু থাকিও 

বাঙ্গালশ থাকিও."'"*'ব্রাঙ্গণের শিষ্ভ হইয়া জাতি মর্যাদা রক্ষা করিলে 
কোনে দোষ স্পর্শ করিবে না” 



ভগিনী নিবেরিতা ও বাংলার বিপ্রববাদ ৪৫ 

যদিও স্বামী বিবেকানন্দ এই নব্য হিন্দুয়ানীর প্রবর্তক, তথাপি ত্রাঙ্গণে 
এতটা ভক্তি আর জাতি মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে এতটা উৎকণ্ঠা তাহার 
ছিল না। “ছুষ্ট পুরোহিত”, গুলোর প্রতি তিনি খুব সদয় ছিলেন না । 

(খ) রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ খুষ্টাব্ধে ২২শে জুলাই তাহার ্মরণীয় প্রবন্ধ 
ত্বদেণী সমাজ' মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম পাঠ করিলেন। রমেশ দত্ত 

সভাপতি হইলেন। পরে কার্জন থিয়েটারেও প্র প্রবন্ধ আবার পাঠ 
করিলেন। এ প্রবন্ধেও যথেষ্ট হিন্দযানীর প্রচার কর! হইল । 

(গ) বিপিন্চন্দ্র পাল তাহার “নিউ ইন্ডিয়া” পত্রিকায় হিন্দুধর্মের 
অনুকূলে ব্যাখ্যা করিতে লাগিয়াছেন। ডাঃ ব্রজেন্ত্রনাথ শীল বিপিনচন্দ্রকে 

উপদেশ দিষা সাহায্য করিতেছেন। 

(ঘ) অরবিন্দ ১৯০১ খুষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে (১৬ই বৈশাখ, ১৩০৮) 

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চৌদ্দ বছরের এক মেয়েকে হিন্দুমতে বিবাহ করিয়াছেন । 

ব্রাহ্মদমাজের মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি ১৮৯৪ খুষ্টান্েই অত্যন্ত নিষ্ু 
সমালোচনা করিয়াছেন__“ক্রাক্ম-সংস্কারকেরা যে শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষা- 
প্রাপ্ত মেয়ে বাহির করিতেছেন সকল মেয়ের! প্রাণহীন, তাহার! কেবল 
জানে ভাসা-ভাসা পিরীত করিতে, বিবাহ করিতে, আর পিয়ানো 

বাজাইতে। আমরা এরকম মেষে চাই না 1” * 

প্রতিক্রিয়! উপাধ্যায় অপেক্ষা অরবিন্দ আরও বেশী দেখা যাইতেছে । 

অরবিন্দকে নিবেদিত। বরোদায় বিবেকানন্দের 'রাজযোগ” উপহার দিয়া 
আসিয়াছিলেন। ফলে ইহার পরের বসরেই অরবিন্দ হিন্দুধর্্ানহুমোদিত 

যোগ অভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেন। অরবিন্দ ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ 
হিন্দু সমাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। ব্রাঙ্গ, আধা-্রাঙ্গ, থুষ্টান 
সকলেই উপাধ্যায়ের স্বরে স্থর মিলাইয়া বলিতেছেন, গ্যাহ! গুনাহ! 
শিথ-যাহা কর, হিন্দু থাকিও বাঙ্গালী থাঁকিও'****:৮ 

সপন | শা পপি বকা 
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৪৬ ভগিনী নিবেঙ্গিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ 

চাত্িদিক হইতে এই অগ্ুকৃল হাঁওয়া নিবেছ্িতাকে বেষ্টন করিয়া 
বছিতেছিল, এবং ইহারই মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদিতা কিছুদিন 
হইতে বক্তৃতা করিতেছিলেন-_-"4১8615851%0. [3/001870,” আক্রদ্থশীল 
হিন্দুধর্ম । 

নিবেদিতা বলিতেছেন, হিন্দুধর্শ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মই 

পরিবর্তনমুখে এতটা আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। বিভিন্ন যুগে 

যে সকল বিভিন্ন ধর্ম অথবা! সংস্কৃতি হিন্দুধর্মের সন্দুথে আসিয়াছে, হিন্দুধর্ম 
সে-গুলিকে অঙ্গীভূত করিষ! নিজের শক্তির পরিচয় দিয়াছে ।” * 

ইহা একটি অভিনব ব্যাখ্যা সন্দেহ নাই , কিন্তু বাংলাদেশ বিশেষতঃ 

পূর্ববঙ্গে ক্ষয়িফু হিন্দুধর্ম এবং ক্রমবর্ধমান মুসলমানধন্্দ এ ব্যাখ্যার সমর্থনে 
সাক্ষা দেয় না। 

নিবেদিতা বলিতেছেন, “আত্মরক্ষাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ 
নয়। অপরকেও আমরা এখন ০09৮৪1৮ করিব” আক্রমণশীল হিন্দুধর্ম 

প্রচার করিতে গিয়া! ভগিনী দিবেদিতা একটু বেশী দূরে গিয়া পড়িষাছেন। 
আমর! হিন্দু, অন্ত ধর্দমাবলশ্বীকে ০০০৮৪: করিয়। আনিয়া হিন্দুমমাজে 
স্থান দিতে পারি না । আমরা অন্ত ধর্ম দ্বারা ০০90৮06৫ হইতে পাবি 

এবং হইয়াও অ(সিয়াছি। ভারতবর্ষের মুসলমান বুগের ইতিহাস তাহার 
গ্রমাণ। ,ভগিনী নিবেদিতাঁও হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছেন এমন কি আমাদের 
চেয়েও উৎকৃষ্ট হিন্দু হইয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহাকেও হিন্দুসমাজভুক্ত 
করিষা লইতে পারি নাই । হিন্দুধর্ম জাতিগত (66001) ধর্ম । যে জঙ্গে 

হিদ্দু নয়, তাহাকে এই ধর্মে আনিষা সমাজতুক্ত কর| যাষ না। ইহ! 

80০1০ ধর্মের বিশেষত্ব । পরস্ত মতের (০:6৫) ধর্মে পৃথিবীর যে 

কোনো ধর্মের মানুষকে এ ধর্মের সমাজভুক্ত করা যাঁষ। হিন্দু, বৌদ্ধ 

খুষ্টান বা! মুসলমান হইতে পারে ও কিন্তু মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ,-হিল্দু 
হইতে পাবে না। 

অবস্থা ধর্মেই হৌক বা বাষ্ট্রেই হৌক, পড়িষা পড়িয়া ভারতবাসীর! 
বিদেশীর নিকট মার খাইয়া আত্মরক্ষার জন্তই আক্রমণশীল (8£81065516 ) 

₹4ব০ ০60০: £5118100 20 6199 0:10 15 ৪2 8081১16 0 81318 0308:310 
628081070256102,7 



ভগিনী লিষেদিত। এ বাংলায় বিপ্রববাদ ৪৭ 

হউক, এ কথা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগা । এবং এই পরিবতিত মনোভাব ষে 
আমাদের মনে একটি বিপ্রব আনিবে তাহাতে সঙ্গেহ নাই । * 

এই সব নব্য-হিম্দুষানীব প্রচারকদ্দের মধ্যে উপাধ্যায়। বুবীন্দ্রনাখ, 
বিপিনচন্ত্র রাজনীতিতে চরমপন্থী। আর অরবিন্দ ও নিবেদিতা 
বিপ্রবী। নব্য হিন্দুয়ানীর সহিত উগ্ররাজনীতির যোগাযোগ স্পষ্ট দেখা 
যাইতেছে । 

অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতি কেন ভাঙ্গিল 

নিবেদিতা 'অরবিন্দের গুপ-সমিতির প্রথম পর্বেই ইহার সহিত জড়িত 
হইয়া ইহাতে যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন আমরা তাহা দেখিয়াছি । 
এখন এই বৎসরের মাঝামাঝি এই গুপ্ত-সমিতিটি ভাঙ্গিয়! গেল। বারী 
যতীন্ত্রের অধীনে কাজ করিতে রাজী হইল লা। কাহারও নেতৃত্ব সহ 

কর। তাহার স্বভাবে নাই। সে সাকুর্লার রোডের কেন্তর ছাড়িয়! গ্রে স্রাটে 
কেন্দ্র স্থাপন করিল। সাকুঁলার রোডের কেন্দ্রে যতীন্ত্রের একটি বিধবা 

যুবতী ভগিনী ছিল। বারীন্ত্র তাহার মাতুল সত্যেন্্র বন্থর সহিত এ 

যুবতীটির খার'প সম্পর্কের কথা দ্বাষ্ট্র করিল। এমন কি, এ যুবতি 

যতীন্্রের ভগিনী নষ, প্রণয়িনী--এমন কথাও রাষ্ট্র করিল। অবশ্ত এই 

উভয় কথাই মিথ্যা। আর তা ছাড়া বারীন্্র নিজে শুকদেব গোসম্বামীও 
নহেল এবং ভীম্ষদেবও নহেন। তিনি নিজে “আত্মকথায়? স্প8 লিখিয়াছেন 

ধে, বৈগ্ভনাথে তাহার ছাত্র অবস্থাতেই “নৈতিক চরিত্রে পক্ষিলতা প্রবেশ 
করে ।” আরও লিখিয়াছেন যে, “জন্ম হইতেই আমার মধ্যে কামশক্তি 
অতিশয় প্রবল ।” কোন্ শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার! তাহার নিকট হইতে 
এই জরুরী সংবাদটি শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিল, জানি না। 

অরবিন্দ যখন বরোদ। হইতে এই কলহ মিটাইবার অন্য কলিকাতা 
আসিলেন, তখন বারীক্্র এই সমস্ত মিথ্যা কথ! অরবিনের কানে তুলিলেন। 

শপিীস্পিী সী পা 
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৪৮ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ 

হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,-"এক তরফ বিচারে অরবিন্দ যতীন্্রকে তাড়িয়ে 

দিতে হুকুম দিশেন। ফলে সাকার রোডের আড্ডা উঠে গেল।” 

(বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা ; পৃঃ ৩৮০ )। 
বারীক্জকুমার লিখিয়াছেন»-"]86/7019 [20 ০০ 10:50 165010- 
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স্পষ্ট কথা । কোন ঘোর, প্যাচ পাই । 

পরবর্তীকালে অরবিন্দ নিজে বলিয়াছেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের তিন 
চারি বৎসর পূর্বে তিনি বাংল! দেশে যে গুপ্র-সমিতির অভিযান স্থরু করিষা 

ব্যর্থ হইয়াছিলেন তাহার কারণ বাংল দেশ তখন প্রস্তুত ছিল না। 

অরবিন্দ বলিতেছেন_-৬/1)6) ] ০০০ 00 01758] 00755 ০৮ 0০01 
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অরবিন্দ বারীন্দ্রের উপর স্প্টতংই পক্ষঃপাতিত্ব করিলেন। নেতাদের 
মধ্যে পি, মিত্র ও সরলা দেবী, ছেলেদের মধ্যে হেমচন্দ্র ও ভূপেন্দ্র দত্ত 

অরবিন্দের নেতৃত্বে আস্থা হারাইলেন। ভগিনী নিবেদিতা এই সমস্ত 

দেখিষা কি ভাবিলেন বা কি করিলেন কোথাও উল্লেখ নাই। প্রমাণ 
হইল, অরবিন্দের নেতৃত্বে বিচক্ষণতার অভাব। 

রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা (১৯০৪) 

রবীন্দ্রনাথ যখন তাহার জমিদারীর কাছারী শিলাইদহে থাকিতেন, 

তখন নিবেদিতা সেখানে যাইতেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন-__- 

"আমি যখন শিলাইপদহে থাকতাম, তখন নিবেদিতা কখনো কখনো 
এসেছেন। এক দিনের ঘটনা বললেন। পদ্মার চরের মধ্য হতে হুর্যোদয় 
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দ্বেখতে যাওয়া হচ্ছে । চাষীরা ভোরের সময় লাঙ্গল কাধে মাঠে আসছে । 

গোরুয়া বসন-পরিহিতা গৌরাঙ্গী এক মেমসাহেবকে আমার সাথে দেখে 

তাঁরা বিশ্ময়ে স্ব হয়ে দাড়িয়ে গেল। নিবেদিতার সহিত আর 

একটি মেয়ে ছিল তার সহচরী। কোথায় গেল হুর্যোদয় দেখা! নিবেদিতা 

দৌড়ে চাষীদের কাছে চলে গেলেন। বললেন, ভাই তোমরা এমন করে 
দাড়িয়ে আছে! কেন? তারা বলল আমর। মেমসান্থেবকে দেখছি । 

তিনি বললেন মেমসাহেবকে দেখবার কিছু নেই, চল তোমাদের বাড়ী 

যাই, তোমাদেরই দেখবো আমি। চাষীরা শশব্যন্তে তাকে তাদের বাড়ী 

নিয়ে গেল। দিনের পর দিন--মাসের পর মাস নিবেদিতা যেন আমাকেও 

চিনতে পারেন না। আমার জমীদারীর যতগুলি গ্রাম ছিল সমস্ত গ্রাম 

তিনি গিয়েছেন এবং এ দরিদ্র নরনারীর সঙ্গে প্রাণ মিলিয়ে, মন মিলিয়ে 

তাদের সুখ দুঃখের সমভাগিনী হয়েছেন । তাদের সঙ্গে চিড়ে কুটেছেন, 
ধান ভেনেছেন--তাদের নাড়ু মোয়া থেযেছেন--তাদের ছুঃখে ছু,খিত হলে 

তাদের জন্য কত সাহায্য করেছেন। আমি দেখে অবাক হয়ে গেছি 
যে তিনি তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে ঢেকিতে পা দিয়ে ধান কুটেছেন।৮ * 

“শিলাইদহের গৃহস্থবাড়ীর রান্নাঘর, শয়নঘর, টেকির গকুবাছুর সব 
দেখিষ! তাহার কি আনন্দ! পল্লী নরনারীর স্বহন্তকৃত সেকেলে কাথাঃ 

ছেলেদের দোলাই, কুলে, ডালা, মাটির পুতুল, বেতের কাজ করা, 
বাশের কাজ করা, পাখ! লাঠি-তীাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মুসলমান 

জোলার ভাতের রকমারি কাপড় বোনাও তিনি সাগরহে দেখিয়া লইলেন। 

বুনোপাড়ার ছেলেদের “অষ্সখীর” নাচগানও শুনিতে ছাড়েন নাই।” 

(মাসিক বস্ুমতী--আষাঢ়, ১৩৫৬ ) 

ভগিনী নিবেদিতা প্রথমে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী-ত বোধ গল্লা যান। 
বোধ গয়ায যোহান্তের সহিত হিন্দু ও বৌদ্ধদের একটা বিরোধ দেখা 

দিয়াছিল। স্বামী ব্রত্ধানন্দের আদেশ অনুসারে নিবেদিতা বোধনগষায় 

শিযা এ বিদুরীধ মিটাইয়া দয়। আসেন । বৌদ্ধেরা হিন্দু হইতে পথক 

নয, ইহাই নিবেদিতা সাধান্ত করেন। আমেরিকা যাইবার পূর্ষো 

বিবেকানন্দ বলিষাছিলেন, “মামি এমন এক ধর্মপ্রচার করিতে যাইতেছি 

« ছ্ীমতী লীল। সরবার, উদ্বোধন, কাতিক, ১৪৫৯, পৃঃ ৫৭৬-৭৭ 
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বৌদ্ধধর্ম যার বিদ্রোহী সন্তান, আর খুষ্টান ধর্ম তার দূরাগত প্রতিধ্বনি” 
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নিবেদিতা স'চশ বৌদ্ধস্তপ দেখিতে গিয়াছিলেন। সাঁচীর ভাঙ্বর্্যকে 
সরল ও অনাবিল বলিয়াছেন। এতিহাসিক গবেষণার পথে রাজগৃহের 

সহিত ইহার তুলনামূলক বিচারও করিয়াছেন। সাচীর ধ্বংসোন্ুখ 
বৌদ্ধস্তপ যখন তিনি বিশ্ময়ে বিহ্বল হইয়। দেখিতেছিলেন, তখন তাহার 
পার্থে মিশর গ্রত্যাগত একজন মহিলা বলিলেন, “আপনি যদি মাত্র 

ছুহাজার বৎসরের অতীতকে দেখিয়াই এমন বিহ্বল হন, তবে চার 

হাজার বসরের অতীতকে দেখিলে কি করিবেন?” নিবেদিতা উত্তর 

করিলেন, “আমি অতীতের কথা ভাবিতেছি না। সাচী কতকগুলি 

স্তপাকার পাথরের ভগ্রাবশেষ। আমি ভাবিতেছি যে কল্পনা ও শক্তি 

লইয়া একদিন এই স্তুপ নিশ্মিত হইয়াছিল, ভারতবাসীর মধ্যে সেই 
শক্তি এখনও বিদ্বামান আছে ।” 

ভগিনী নিবেদিতা আবার যখন বুদ্ধ-গয়া দেখিতে যান, তখন তাহাদের 

দলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর, জগদীশ চন্দ্র বন্থ ও লেডী অবলা বস্ুু। 

স্যর যছুনাথ সরকার পরে গিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হন। মছুনাথ 

সরকার লিখিয়াছেন :-- 

(১) সন্ধ্যাকালে আমরা সকলেই বোধিবৃক্ষের নিয়ে বসিয়! ধ্যান 
করিতাম। বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয! আড়াই হাজার বত্সর 
পূর্বে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, এ বৃক্ষটি তাহারই বংশধর । সম্রাট 
অশোকের রাজত্বকালে ইহার একটি ডাল লঙ্কায় নিয়া তথাকার রাজ! 
তথায প্রোথিত করেন। ্ 

(২) অল্প কিছুদূরে একথানি গোলাকার পাথর ছিল, তাহার উপরে 

একটি বব খোদ্রিত ছিল। এই বজ্রটি কথিত আছে, স্বয়ং ইন্ত্র বুদ্ধদেবকে 
দিয়াছিলেন। এই বজটি দেখিয়া নিবেদিতা বলিলেন, ইহাকে ভারতের 

জাতীয় চিহ্ৃত্বরূপ গ্রহণ কর। কর্তব্য। নিবেদিতা বলিলেন ইহার অর্থ এই, 
যখন কেহ সমগ্র মানব জাতির কল্যাণসাধনের জন্য নিজের যথাসর্বন্থ 

ত্যাগ করেন তখন এই বজের মতই শক্তিশালী হইয়া! দেবতাদের নিদিষ্ট . 
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কাধ্য করেন । তিব্বজবাসী বৌদ্ধেরা এখনও ইহা ব্যবহার করেন, যদিও 

ভারতে এখন আর ইহার প্রচলন নাই । নিবেদিতার বহু গ্রন্থের পুরোভাগে 
এই বজের চিহ্ন ছাপাঁন আছে । 

(৩) সন্ধ্যাকালে নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ এবং আমর একত্রে বেড়াইতে 
বাহির হইতাম । স্ুক্জাতা বুদ্ধদেবকে স্বর্ণ থালাতে করিষ্না পায়েস খাইতে 
দিয়াছিলেন। স্থবজাতার পাষেস ভক্ষণ করিষাই বুদ্ধ নির্বাণ লাঁড করেন 
স্থজাতার বাড়ী ছিল উরুবেল। গ্রামে । একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে 

আমরা একটি গ্রামে গিয়া পৌছিলাম। এ গ্রামটিকে এখন উধধিল বলা 
হয়। নিবেদিতা বলিলেন, এই গ্রামেই সুজাতা বাস করিতেন । উৎসাহ 

ও আনন্দের আতিশয্যে নিবেদিত। সেই গ্রামের খানিকটা মৃত্তিক তুলিয়া 
লইলেন। বলিলেন, সুজাতার গ্রামের মুন্তিক। পবিত্র ।* 

(9) নিবেদিতা ভারতের বহু তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং এই 
তীর্থগুলির নূতন ব্যাথ্যা দিয়াছেন। “31567 17৮০015180৪ 
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ভারত”-_জানয়ারী, ১৯৪৩, ইংরেজী হইতে উদ্ধত ও অনুদিত )। 
ভগিনী নিবেদিতা নালন্দা! ও সারনাথেও গিষাছিলেন। 

বাঁজগৃহে নিবেদিতা (১৯০৪, অক্টোবর ) 

বোধ-গষায নিবেদিতা এবং তাহার দলটি মাত্র এক সপ্তাহ ছিলেন। 

বোধ-গষা। হইতে রাভগৃহ মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূর। স্ত্রীলোক এবং শিশুরা 
শসপপপাপিীপ্শিপাপাদ। পীর তি পিপি পিপিপি 

পাশা পিপীসপপসন | পপি 
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একটি হাতীতে চড়িয়৷ রাত্রে চারিদিকে মশ!ল আলাইয়া চলিলেন। আর 

পুরুষেরা টাদনী রাতে পায়ে হাটিয়া চলিলেন। বোধ-গয়ার দূলটিরই সঙ্গে 
ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, লেডী অবলা! বস্তু, স্তর যৃদুনাথ, 

সরকার। একট! দুঃখ ছিল, নিবেদিতাঁর বন্ধু মিঃ গোখলে আসিয়া 

যোগ দিতে পারেন নাই । ৯ 
নিবেদিতা এবং তাহার দলটি রাজগৃহে বেশ কয়েক সপ্তাহ অবস্থান 

করিয়াছিলেন । ভগিনী নিবেদিত। ভারত ইতিহাসের অতি প্রাচীন স্থানটি 

দেখিয়া বিশ্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। ইহার পাহাড়, ঝরণ, শস্ক্ষেত্র, 
ইহার আকাশ-বাতাস তাহাকে সেই সুদূব অতীতে লইয়! গিয়াছিল। 
রাজগৃহের সেই গৌরবময় অতীতকে তিনি ধ্যানস্থ হুইক্ন। অন্তরে অনুভব" 

করিতে পারিয়াছিলেন। 

আমরা পুরাণে পাই, বশিষ্ঠ মুনি পরানচন্ত্রকে লইয়া এই স্থানে 
আসিয়াছিলেন। ইহা রামায়ণের যুগের কথা । পরে মহাভারতের বুগে 

মগধের রাজা জরাসন্ধকে বধ করিবার জগ্ত শ্রীকৃষ্ণ ভীম, অজুনকে লইষ! 
এই স্থানে আসিয়া ছিলেন। জরাসন্ধ যে স্থানে যে ভূমির উপর ব্যায়াম 

করিতেন, স্থানীয় লোকেরা এখনও সেই স্থানটি দেখাইযা দেষ। 
ভগিনী নিবেদিতা রাজগৃহ সম্পর্কে যে একটি মনোরম প্রবন্ধ লিখিয়া- 

ছেন তাহাতে তিনি বুদ্ধদেব হইতেই এই স্তানের ইতিহাস সম্কলন 
করিয়াছেন। তখন বিশ্বিপার এবং তার পুত্র অজাতশক্রর রাজত্বকাঁল॥ 

নিবেদিত। লিখিয়াছেন যে, খুষ্টপূর্ব ৫৯০ সালে এই স্থানটি ভারতের 
ইতিহাসে অতিশয় জমজমাট ছিল। সেই সমঘ বেবিলন, ফিনিশিয়।, 

মিশর এবং সেবার এই সব স্থানগুলিও ইতিহাসে জীবন্ত ছিল। বুন্ধ;দব 

₹:[070061%113 01 10010 17156015, 100) 91 
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9001). 92070 0015 17001016011) 01060160011) 01981 10009011910 
"1616 08006 2 61619810600 1100৩180153 200 01110167711 102. 
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ভগিনী নিবেদিত ও বাংলায় বিপ্লববাদ €ও 

প্এই সময়ের কোন এক প্রভাতে অথবা সন্ধায় এই পথ দিয়া 
'আসিয়াছিলেন। একটি খোড়া ছাগশিশুকে কাধে লইয়া তিনি রাজ" 

প্রাসাদের দিকে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাহার পশ্চাতে এক 

হাজার ছাঁগ বলির জন্য রাজপ্রাসাদের দিকে যাইতেছিল। অন্কম্পায় 
তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। 

যে প্রবেশদ্বার দিয়া বুদ্ধ নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নিবেদিত সেই 
স্বারটি আবিষ্কার করিলেন। পরে অন্পপালির (006 [00120 হাস 

ট19509166, ) আম্কাননটিও আবিষ্কার করিলেন। নিবেদিতা এই 

ধবংসন্তপের (৪0. 803515  0590196 1010) মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়। 

বেড়াইতে লাগিলেন। এবং ইহার মধ্য হইতেই রাঁজা বিশ্বিসারের 
প্রাসাদ এবং তাহার প্রজাদের বাড়ী কোথায় কি ধরনের ছিল, ভাবিতে 

লাগিলেন। 

এখানে গৃধকুট পর্বাতে বুদ্ধদব বধাকালে আসিয়া বাস করিতেন। 

দুইটি বাঁজগৃহের কথা নিবেদ্িতাঁর মনে উদয় হইল । একটি বুদ্ধদেবের 
সময়ের আর একটি তাহার পরবন্তীকালের। যেমন, রাজপুতানায় প্রথম 
অন্বর, পরে জয়পুর রাজধানী হইয়াছিল বুদ্ধদেব এইখানে একাধিকবার 
আসিয়া বাস করিয়াছেন। এখনও যেন এই গুহাগুলির মধ্যে বুদ্ধদেবের 

কণ্চস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 

নিবেদিতাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, বুদ্ধদেব এই পথে এখানে আসিয়ছিলেন 
কেন? রাজধানীর সন্সিকটে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বাস করিতেন। নালন্দায় 

বুদ্ধদেবের সময়েও হয়তো পশ্ডিতেরা বাম করিতেন। হয়ত তাহাদের 

সহিত দার্শনিকতত্ব আলোচনা করিতে "আসিয়া থাকিবেন। এখানে 

'আসিবার পূর্বেই তাহার মনে ভবিষ্কৎ নির্দাণের ধারণ। জন্মিয়াছিল। 

কেবল কিছুদিন তপস্থার প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি এখান হইতে সোজা 
বিন্ববৃক্ষের নির্জন অরণ্য বোধ-গয়ায় গিয়। তপস্তায় বসিয়াছিলেন | 

নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে তিনি রাজগৃহে বৌদ্ধবুগের মধ্য দিয়] 

মহাভারতের যুগে গিয়। পৌছাইয়াছিলেন।* 

“0616 6015 ত17790]1 আ%9 ৪6 78167, 900 89৭ 80101911015, ৪1)110108 
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৫6 ভগিনী নিবেদিত ও বাংলায় বিপ্লববাদ 

“দি ওয়েব অফ ইত্ডিয়ান লাইফ” (ভারতীয় জীবনজাল-+১৯০৪ ) 

১৯০১ খুষ্টান্দে নিবেদিতা লগ্ডনে ছিলেন। তখন তিনি বমেশচন্দ্র 

দত্তের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া এই গ্রন্থের গোড়াপত্তন করেন) 
পরে ১৯০৩ খুষ্টান্দ হইতে বিপিনচন্ত্র পালের “নিউ ইত্ডিয়ীতে তিনি যে 
সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই সকল প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া ১৯০৪ 
খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, স্যর, 

যছুনাথ এবং আরও বহু মনীমী এই গ্রন্থথানিকে উচ্ছুসিত প্রশংসায় 
অভিনন্দিত করিয়াছেন। অনেকের মতে এই গ্রন্থথানি ভগিনী নিবেদিতার 

সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ । আবার কেহ কেহ বলেন ”[06 818566831১৪ [710৮ 

সর্ববশ্রেঠ গ্রন্থ । এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,_- 
11006 102176150256, 05 00০ 0610 ০06 15101) ৯০ 1০]. 006 

80৮6৮ 068. 060016) 15 1115 00682135296 51105 010৫ (099০0--* 

1615 2. 11900101 €1৮ 16 01705 105 09190000015 20815515, ০১৪৫ 

05 11206 9001:61205102.915021 15০10 085 0602:56 00০. 

191 00005 2১০90 1170120 [51062 

নিবেদিতার ভারত প্রীতির সহিত হিন্দুগ্রীতি অঙ্গীঙ্গীভাবে জড়িত ৮ 

অরবিন্দেবও ঠিক তাই । অবরবিন্ন “কর্মযোগিন,-এ লিখিয়াছেন, ণু ৪7 ৪ 

[11000 [1 800 ৪ 38610791150. নিবেদিতা ও অরবিন্দের মধ্যে এ- 

ক্ষেত্রে একই চিস্তাধার! প্রবাহিত । 

হিন্দু ও ভারত প্রীতি এক হওয়ার দরুণ এই গ্রন্থে নিবেদিতা হিন্দু- 
সমাজের রীতি, নীতি, আচার, পৃজা, পার্বণ ইত্যাদি সম্পর্কে যে মনোরম, 

ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহ! আমাদের মনে আত্মতুষ্টি আনে সন্দেহ নাই ॥ 

কিন্তু তাহ হিন্দুরক্ষণশীলতার দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। 

গত শতাব্ধীর খৃষ্টান মিশনারী ও যুক্তিবাদী ব্রাহ্গপংস্কারকগণ এবং 
তৎপূর্বে ভিরোজিও সম্প্রদায়ের লোকের! হিন্দুসমাজের পুজাপার্ব্ণ ও. 
আচার ব্যবহারকে যেরূপ কালাপাহাড়ী সমালোচনা করিয়াছিলেন» 

প্রতিক্রিয়ামুখে নিবেদিতা তাহার উন্টা করিয়াছেন। আমাদের মেয়েদের; 

88111917 [0919 ৪6111,--6008 [10018 ০01 6109 00910801788 68.-720576 015 
10650120 22%0288078 £% 178090---1), 21024. 
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সম্পর্কে তিনি অতিশয় প্রশংস। করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,-- 

45902 11560 ০041 116 2100. ০9006 60 1000 05095 10600101206 002 

0? 03195615651 রমেশচন্দ্র দত্তও ভগিনী নিবেদিতা স্বদ্ধে ঠিক এই 
কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সতীদাহ সম্পর্কে যে তিনি বলিয়াছেন, 

আমাদের সতীরা আগুনকে উপহাস করিয়া পুড়িয! মরিয়াছেন, ছুই-এক 
ক্ষেত্রে ইহা! সত্য হইলেও সমাজের এই প্রথা কি চলিতে দেওয়া উচিত? 

রাজ! রামমোহন, ধাহার নিকট স্বামী বিবেকানন্দ তাহার খণ বহু স্থানে 

বহুবার গর্ধের সহিত শ্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই রাজা রামমোহন 

এ-ঘুগের যুগপ্রবর্তক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, সত্তীদাহ সম্পর্কে ইংরেজী ও 

বাংলাতে যাঁহা লিপিবদ্ধ করিযা গিযাঁছেন এবং দেশবাসীর পর্বতগ্রমাণ 

বাধাকে সিংহবিক্রমে চূর্ণ করিয়া সতীদাহ প্রথা আইনের বলে দূর 

করিয়া দ্রিয়াছেন আমরা কি তাহা ভগিনী নিবেদিতার কথায় উপেক্ষা 

করিতে পাবি? 

ভগিনী নিবেদিত! হিন্দু বিধবাদ্ধের জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অতিশয 

গ্রশংস। করিয়াছেন। কোন এক হিন্দু বিধবা নাকি নিবেদিতাকে 

বলিয়াছিলেন, “আমরা জন্মি একবার, মরি একবার এবং বিবাহ করি 

একবার | নিবেদিতা এই কথা শুনিয়া অতিশয় গর্ববোধ করিয়াছিলেন। 

করিবার কথাই । কিন্তু সমাজে বিধবাদের যে অবস্থা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

বেদনায় ভরপৃর হ্ইয়। নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তঙৎকালে 

তাহার পক্ষে বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করা কি সময়োপযোগী সংস্কার 

হয় নাই? সময়ের পরিবর্ভনে গতিমুখে যা কিছু প্রাচীন, তাহাই আকড়াইয়া 

থাকা ত জীবন্তসমাজের লক্ষণ নয়। একথা আমাদের অপেক্ষা ভগিনী 

নিবেদিতা অনেক বেনী জানিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র রিগ্ভাসাগর কাহারও 

অপেক্ষা কম হিন্দু ছিলেন না, বা তাহার মধ্যে জাতীয়তাবোধ কাহারও 

অপেক্ষাই কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “বিধাতা যখন সাত 

কোটি বাঙ্গালী তৈরী করিয়াছিলেন, তখন তুলিয়। একজন মানুষ তৈয়ার 

করিয়া ফেলিলেন।* বীশ্বরচন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ এই কথ! 

লিখিয়াছিলেন। 

নিবেদিতা আমাদের মেয়েদ্িগকে সীত।, সাবিত্রীর আদর্শ অন্থসরণ 



৪৬ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাঁদ 

করিতে বলিয়াছেন। আমাদের মেয়েরা যদি তাহা করেন, তবে কেহই 
আপত্বি করিবে না । আর যদি না করেন, তবে এ-ধুগে তাহাদিগকে 

আটকাইয়া রাখা শক্ত। আদর্শবাদী নিবেদিতা অপেক্ষা বাস্তববাদী 
রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র সমাজের অধিকতর গুরুতর প্রয়োজন সাধন করিয়। 

গিয়াছেন নিশ্চয় । 

এই বছর ( ১৯০৪, ডিসেম্বর ) বোম্বাই শহরে কংগ্রেস হয়। সভাপতি 
স্তর হেনরি কটন্। কটন সাহেব ঝুনো সিভিলিয়ান। সেক্রেটারী হিসাবে 
তাহার হাত দিয়াই সাত সাতটি লেফটনানট গভর্ণর পার হইয়াছে । 
আসামে তিনি চীফ কমিশনার ছিলেন। সুতরাং, শাসনকার্ধ্যে তিনি 

বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি । লর্ড কার্জন ১৯৩, ৩রা ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গের 

প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন .করিয়াছিলেন। শাসনকার্যের স্ুপরিচালনার অস্তাই 

লর্ড কার্জন বঙ্গভঙের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই যুক্তির 
অলারতা খণ্ডন করিবার জন্য কটন সাহেবের মত শাসনকাধ্যে অভিজ্ঞ বাক্তি 

আব্ব কে হইতে পারে! সভাপতির আসন হইতে কটন সাহেব বঙ্গভঙ্গের 

তীব্র গ্রতিবাদ করিলেন। সমগ্র ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ ধরিয়া বাঙ্গালীরা! কমপক্ষে 

দু'হাজার সভায় বলগভঙ্গের তুমুল প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। কটন সাহেবের 
বক্তৃতায় বাঙ্গালীরা সন্ত হইল। শ্তিনি বাঙ্গালীদের প্রশংসা করিয়া 
বলিলেন যে, বাঙ্গালীরা পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত লোকমত হাটি 
করেন ও পরিচালিত করেন। * 

কটন সাহেব রাজা! বামমোহনের নাম পর্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ 

করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা নিশ্চয়ই ওৎ্সুকোর সহিত মনোনিবেশ 

সহকারে এই বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। 

স্বদেশী যুগ 

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে দু'হাজার সভা করিয়া বাঙ্গালী বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ 

জানাইয়াছে। ১৯০৫ এর প্রথমার্ধেও এইরূপ প্রতিবাদ চলিয়াছে। 
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স্ভর্ণমেন্ট ২০শে জুলাই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া বিস্তৃতভাবে সংবাদ 
পত্রে গ্রকাশ করিলেন। বাঙ্গালী জাতি চমকিয়! উঠিল। ইহার মাত্র ষোল 
দিন পর,--১৯০ ১ ৭ই আগষ্ট,--টাউন হলে বিলাতি গ্রব্য বর্জন করিবার 

অন্য “বয়কট” সভা হইল । লক্ষাধিক লোকের সমাগমে একটি সভা ভাঙ্গিয়া 
তিনটি সভায় বিভক্ত হইল । ইতিহাসে লিখিবার মত ইহা একটি শ্মরণীয় 
সভা । স্বদেশী আন্দোলন ১৯০৫, ৭ই আগষ্ট্ের পূর্ব পধ্যন্ত ধৃমায়িত অবস্থায় 

ছিল। এই "ই আগষ্ট ইহ! প্রজ্জলিত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইল । এই 

প্রজ্জলিত অবস্থার পটভূমিকাষ ভগিনী নিবেদিতাকে আমরা রণ-রঙ্গিণী 
মুর্তিতে দেখিতে পাইব। ূ | 

এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই শ্রীশ্রীমা ক্ষপিকাতাষ আসিষা! বাস 
করিতে লাগিলেন । নিবেদিতা শ্রীঞীমাকে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। 

্রীশ্রীমা বলিলেন যে, নিবেদ্দিতাকে তিনি স্বপ্ে গেরুযা-পরা আকৃতিতে 
দেখিযাছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে তাহার নিকট সম্পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ 

করিবার প্রন্তাব করিলেন। এই উভষ প্রস্তাবই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান 
কবিয়। নিবেদিতা বলিলেন যে, ত্রীহাব নৃতন করিয়! গেরুয়। পরা হইবে না। 
কারণ স্বামিজীর নিকটে তিনি সন্গ্যাস পাইয়াছেন। তাহাই মানিয়। 
চল! তাহার কাছে উচ্চ ব্রত। স্বামিজী তাহাকে “শিব, শিব, শিব”” 

বলিয়া অক্রান্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে শিখাইয়াছেন। তিনি সেই রূপেই 

চলিবেন। উভয়ে অশ্রপাঁত করিতে লাঁগিলেন। ইহার পর তাহাদের 
ভিতরে শ্রী বিষয়ে আর আলোচনা হয় নাই। (ফরাসী জীবন চরিত, 
পৃঃ ২৮৬-২৮৮) 

এই ঘটনাটি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শেষের দিকে হইবে । এক নিবেদিতা 
ভিন্ন অপর কেহ ্রীপ্ীমার কথায অসন্মত হইতে পারিত না। নিবেদিতার 
গুরুভক্তি ও চরিত্রের দুঢ়তা ছুইই এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিতে প্রকাশ পাইল। 
তবে উভগ্মে যে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, তাহ। অনুমান হয স্বামিজীর 

প্রসঙ্গ উাপন করায় উভয়েই ভাবাবেগে কিছুট। বিচঙ্গিত হইয়াছিলেন। 
নিবেদিতার ব্যক্তিম্বাতন্ত্র অনলমনীয়। ম্বামী ব্রঙ্গানন্দ যখন তাহাকে 

প্লাজনীতি ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, তখনও তাহাকে দেখিয়াছি । 

এবং শ্রীশ্রীমা যখন তাহাকে গেকুয়া পরিয়া পুনরায় দীক্ষা নিতে বলিলেন, 
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তখনও তাহাকে দেখিলাম । এই দেখার 'মধ্যেই নিবেদিতার চরিত্রের; 

বৈশিষ্ট্য উজ্জল রূপে প্রতিভাত হইল । 

মহধি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু [ জন্ম ১৮১৭-_মৃত্যু ১৯০৫ ] 

নিবেদিত গ্রসঙ্গে মহধি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু উল্লেখযোগা এই জন্য যে, 
শ্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে লইষা দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে 
গিযাছিলেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন, নিবেদিতাঁর পক্ষে বিশ্মরণ 

হইবার কথা নয। বিশেষতঃ গত ছুই বসব জোড়ার্সাকোর ঠাকুর 
পরিবারের সহিত নিবেদিতা ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইযাঁছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথের সহিত রাজগৃহ, বুদ্ধগযা তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 

শিলাইদহ কাছারীতে গিষা বাংলার পল্লীসমাজের সহিত পরিচিত 

হইয়াছেন । প্রাচ্য রীতি অগ্গলারে চিত্রাঙ্কন ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথের 

সহিত নিবেদ্িতার পরিচয অতিশয় ঘনিষ্ঠ। স্থতরাং দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু 
নিবেদিতার মনুকে স্পর্শ করিবে না, ইহা সম্ভব নয। দেবেন্দ্রনাথকে 

দেখিবার জন্য শ্রীরামকুষ্চজদেব গিষাছেন, শ্রীবিজয়কষ্চ বলিতে গেলে এক 

রকম মহধির শিপ ছিলেন, আর ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্জ্র ত শি ছিলেনই। 

রাজা রামমোহনের পর মহধির মৃত্যুতে বড় একট! ইন্ত্রপাত হইয়া গেল। 

বাংলার উনবিংশের সহিত বিংশ শতাব্দীর যে যোগস্ুত্র ছিল, দেবেন্ত্রনাথের 

মৃত্যুতে এই ছই শতাব্দীর মধ্যে একটি গভীর বিচ্ছেদের রেখাপাত করিষ। 

দিল। “দবেন্দ্রনাথের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর চরমপন্থী রাজনীতি নাই; 
নিক্ষিষ প্রতিরোধ নাই ; গুপ্ত সমিতি, গুপ্তহত্য। ও বৈপ্লবিক ডাকাতি এসব 

কিছুই নাই ; “তং হি ছুর্গা দশ-গ্রহরণ-ধারিণী নাই $ বন্দেমাতরম্ গান, 
নাই, শিবাজী-উৎসব বা ভবানী পূজ। নাই। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর 

ইতিহাস দেবেন্্রনীথের জীবনে ভরপুর বহিয়াছে। তিনি রামষোহন 

উপাসিত নিগুণ ব্রহ্ম বিরোধী) উপনিষদ্ের সগুণ ব্রহ্গবাদী খষি ব্যক্তি । 

তিনি শঙ্করাজগগামী রামমোহনের নিগুণ ব্র্ধ ও মায়াবাছের বিরোধী, পরস্ত 

সগুণ ব্রদ্ম ও পরিণামবাদের পক্ষপাতী । তিনি অবতারবাদ বাঁ নরপুজার 

একাস্ত বিরোধী । ১৮৬৮ খুষ্টান্ধে কেশবচন্ত্র যখন মুজেরে অবতার হইলেন ; 
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ব্রাদ্মিকারা যখন কেশবচন্দ্রের পা ধুইষা চুল খুলিয়৷ পা মুছিয়া দিতে 
লাগিলেন, তখন মহুধি দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বন্থুকে লিখিলেন--“ওগো 

রাজনারায়ণ বাবু, যে দেশে মৎ্স্তাও অবতাব, কচ্ছপও অবতার, সে দেশে 

কেশবের এত অবতার হইবার সাধ হইল ফেন 1 বিংশ শতাব্ষীর 
নর-পূজা! ও অবতারবাদীরা দ্রেবেন্ত্রনাথের কথায কর্ণপাত করা দুরে থাকুক, 
কোন আমলই দিতেছেন না। ইতিহাসে স্মরণীয় মহধষির এই মহিমান্থিত 
দীর্ঘ জীবন কলিকাতার নিমতল! শ্রশান ঘাটে ১৯শে জান্যারী তাহার শেষ 

চিতা শয্যা রচনা! করিল। নিবেদিত] এ দৃশ্ট চাহিযা দেখিলেন। 

লর্ড কাম্নের কন্ভোকেসন বক্তৃতা 

লর্ড কাজ্জন (১৮৯৮ ৩০শে ডিসেম্বর_-১৯০৫, ৭ই নভেম্বর ) খুব জবর- 
দত্ত বড়লাট ছিলেন। তিনি আমাদের দেশে সাত বত্সর রাজত্ব করিষ। 

গিয়াছেন। তাহার শেষ কন্ভোকেসন বক্তৃতায় তিনি প্রাচ্য দেশবাসীদের 
উক্তিকে স্বভাঁবতঃই এবং সর্ধর্াই অতিরঞ্জিত এবং অতুযুক্তি-দোষে 

দুষ্ট বলিলেন। ইহ! প্রাচ্য দেশবাপীদিগকে মিথ্যাবাদী বলার কাছাকাছি 

গিয় পৌছিল। পাশ্চাত্য দেশবামীদের সহিত তুলনা করিয়াই লর্ড 
কার্জন এইবূপ কথা বলিলেন। * 

ভগিনী নিবেদিতা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রাচা গ্রীতিতে 

ভরপুর । এশিষাঁর সভ্যতা বিষ্লেষণ করিয়া মিঃ ওকাকুরার “আইডিয়ালস্ 
অফ. দি ইষ্ট, (১৯০৩) গ্রন্থের ভূমিকাষ নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে সমগ্র 
এশিয়া খণ্ডের প্রত্যেক প্রদেশে একই জীবন স্পন্দিত হইতেছে । প্রাচীন 

মানবসভ্যতার প্রহ্থতি এশিয়া চির দিন এক এবং অখণ্ড । 

নিবেদিতা আরও লিখিযাছেন যে (এবং সেইটি বড় কথা) ভারতবর্ষ 

সমগ্র এশিয়ার উদ্ভব কেন্দ্র, অর্থাৎ ভারতবর্ধই এশিষার সভ্যতার জপমনুমি । 

* [61 ০1525152060 81010 10 2, 5117612 014 0102 05030 20081016 
০10218009115010 0 00০ 298৮--0100551591, 10661160101 800 000181-755 
59020009160 510) 076 ৬৮০5০ 00০ 00 58860186100 0 23027 
ড892106 15 032 072 00201 90010 60010109516 15 0810০019215 
28090600006 81080০6 0 03০ 2205০ 088, 

পা উপ 
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ভাততবর্ধ হইতেই এই সভ্যত জন্মলাভ করিয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশে 

ছড়াইয়! পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা হইতে ইহা যেমন পৃথক 
তেমনই উন্নত। 

ভগিনী নিবেদিতার এই সিদ্ধান্ত স্বদেশী যুগের রাজনীতি ক্ষেত্রে, এমন 
কি চিত্রশিল্পে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছিল । 

লর্ড কার্জনের দাাস্তিকতাপূর্ণ বক্তৃত! নিবেদিতাঁর মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
সষ্টি করিল তা সহজেই অগ্ুমেয়। লর্ড কাজ্জনের বক্তৃতা নিবেদিতার 

নিকট অসহা বোধ হইল। তিনি সভা ভাঙ্জিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্যর গুরুদাস 
ব্যানাজ্জীকে জোর করিয়া ধরিয়। “ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গেলেন। 
সেখানে লর্ড কার্জন লিখিত 71০ 6:00167005 ০€ 006 7:৪5 গ্রন্থ বাহির 

করিয়া দেখাইলেনন যে লর্ড কার্জন নিজেই মিথ্যাবাদী । পরের দ্রিন, ১৩ই 
ফেব্রুয়ারী, ইহা তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাপাইয়! দিয়া দেশের সম্মুখে 
স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিলেন! যে লর্ড কার্জন নিজেই কত বড় মিথ্যাবাদী । 

কর্তব্যকর্থে এই ক্ষিপ্রকারিতা ও*নির্ভীক ছুঃসাহসিকত! নিবেদিতা চরিত্রেই 
সম্ভব। ইহ| বঙ্গ ভঙ্গ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ছয়মাস পূর্ধের ঘটনা । 

ব্যাপারটা এইখানে থামিল নাঁ। ববীন্দ্রনাথ লর্ড কাজ্জনের নাকের উপর 

দেখাইয়া দিলেন যে, বুয়র যুদ্ধে (১৮৯৫-১৯০২) ইংরেজ জাতি-_বুয়রদের 
বিরুদ্ধে কিরূপ বে-পরোয়াভাবে সকল প্রকার মিথ্যা কাহিনী প্রচার 

করিয়াছে । 

স্থুরেন্্র ব্যানাজীও তাহার আত্মজীবনীতে (পূঃ ১৭৫) লর্ড কার্জন 

নিজে যে মিথ্যাবাদী তাহা! প্রমীণ করিয়া এক চোট নিয়া তবে ছাড়িলেন। 

এ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় ঘটনা টাউন হলের প্রতিবাদ সভা । এই 
সভায় ডাঃ রাসবিহ রী ঘোষ সভাপতি । তিনি বলিলেন প্রাচ্য দেশবাসীর 

ভাষণে যদি কিছু জমকাল ভাব থাকে, তবে লর্ভ কার্জনের বক্তৃতাঁতে 

তগ্রীকদেণীয় কমনীয়তা (60০ ৭০০) কিছু দেখিতেছি না। লর্ড 

কার্জন পাঁচ বৎসরের সংক্ষিপ্ত ক্ষমতা হাতে পাইয়া 087০6110: এর 

গাউন পরিধান করিয়। অতিশয় নিলজ্জ দ্রাস্তিকতার সহিত (০00০০80 
সভায় প্রাচ্য দেশের সত্যের আদর্শকে মিথ্যা আক্রমণ করবিয়াছেন। যে 

প্রাচাদেশ শুধু বুদ্ধদেব ও মহম্মদকেই জঙ্মা দেয় নাই ও পরুস্ধ ষীন্ড থুষ্টকে ও 
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জন্ম দ্রিয়াছে। ধাহারা আমাদিগকে পররাজালোলুপতা 'শিক্ষা দেন নাই, 
পরস্ত কি করিয়া মানুষের মত বাচিতে হয় এবং মানুষের মত মরিতে হয় 

তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। 

লর্ড কার্জন কাজটা ভাল করেন নাই। ইহ। তাহার বিরুদ্ধে ততৎ্কালে 

একটি আন্দোলন হৃষ্টি করিয়াছিল। এবং ভগিনী নিবেদিতাই এই 
আন্দোলনের প্রবর্তক । এবং এইখানেই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । (ফরাসী 

জীবন চরিতে এই ঘটনাটির উল্লেখ না থাকা অশোভনীয় হইয়াছে )। 

ডন সোসাইটি (1080 99০16৮--১৯০২-১৯০৬) 

ডন সোসাইটি ভগিনী নিবেদিতার একটি কর্মক্ষেত্র ছিল। অনেকের 

মতে ইহা তীহার একটি বাহন ছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ওপারে 
কর্ণওয়ালিশ ্ীটে শিব নারায়ণ দাসের গলির ভিতরে একটি ছাত্রাবাস 

ছিল। সেই মেসের দোলায় ছিল ডন সোসাইটি, আর একতলায় ছিল 
ফীল্ড এ্যাণ্ড এ্রাকাডেমি ক্লাব। এই দুইটি ছিল যেন গ্রীন রুম। আর 

সম্মুখে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ ছিল--ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্বদেশী যুগের “পান্তীর মাঠ”। 
সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন পত্রিকা প্রকাশের পাচ বৎসর পর ১৯০২ 

সালে ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তাহে ছুই দিন বক্তারা বক্তৃত। 

করিতেন, আর ছাত্রেরা সেই বন্তৃত। শুনিত এবং খাতায় নোট লিখিয়। 

নিত। সতীশ মুখোপাধ্যায় ত্র্মচারী ছিলেন, এবং শ্রীমৎ্ বিজয়কণ 

গোহ্বামীর শিশ্ব ছিলেন। সেই শ্বত্রে বিপিনচন্ত্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, 
মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা সতীশ বাধুর গুরুভাই ছিলেন। কেন না তাহারাও 

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিশ্য ছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ভগিনী 

নিবেদিতা এই সোসাইটিতে যোগদান করেন। পরে ১৯০৪-১৯০৬ খুষ্টাব্খের 

মাঝামাঝি পর্যান্ত এই সোসাইটিতে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। অনেক 
যুবকের! নিবেদিতার বক্তৃতায় আর্ট হইয়া স্বদেশ সেবার ব্রত গ্রহণ 
করেন। তাহাদের জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়। যার। 

কলিকাতায় ১৯০২ খুষ্টাব্ধে তিনটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। ১ম, 

বিবেকানন্দ সোসাইটী, ভগিনী নিবেদিতাই ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। ২য়, 
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সন্ত্রাসবাদী গুপ্তসমিতি-বরোদ1 হইতে অরবিন্দ আসিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা 
করেন। লোয়ার সাকুর্লার রোডে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩য়, ডন 

সোসাইটা--সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। ম্বাী 

বিবেকানন্দের দেহত্যাগের বৎসরের শেষার্ধে এই তিনটি সমিতির সহিতই 
ভগিনী নিবেদিতা জড়িত হইয়া! পড়েন। এই তিনটি সমিতিতেই ভগিনী 
নিবেদিতা বেলুড় মাঠের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় ফোগদান করেন। 

ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইবার কালে নিবেদিতা আর একটি নৃতন 
মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দ যেমন তাহার 

গুরু প্রারামকষ্ণের নামে একটি মঠ তৈরী করিয়া গিয়াছেন, তেমনই 

নিবেদিতাও তাহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের নামে আর একটি নুতন 
মঠ প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই নূতন মঠে ছাত্রের বৎসরে ছয়মাস পড়াশুনা 

ও ধ্যানধারণা করিবে, এবং বাকী ছয়মাস ভারতের বিভিন্ত তীর্থে তীর্থে 

্রমণ করিয়। জ্ঞান সঞ্চয় করিবে । এইরূপে সাত বৎসর ছাত্রদের শিক্ষা- 
নবীশী করিতে হইবে, অবশ্য ব্রন্ষচধ্যও পালন করিতে হইবে । যে শক্তি 

বিবেকানন্দকে হৃষ্টি করিয়াছিল, সেই শক্তি তীহাকেও (নিবেদিতাকেও ) 

বল দিব, ও সকল রকম প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইবে। 

স্বামী ত্রন্জানন্দের নিকট নিবেদিতা তাহার এই পরিকল্পনাটি বর্ণনা করিয়া 

অনুমতি চাহিলেন। কিন্ত ব্রদ্মানন্দ মত দিলেন না। কাজেই নিবেদিতার 
এই কল্পনাটি কাধ্যে পরিণত হইতে পারিল না । কিন্তু নিবেদিত দ্রেখিলেন, 

সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় অনেকটা এই ধরণের কল্পন। লইয়াই ডন সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছেন। এই সোসাইটির সভ্যদ্দের মধ্যে সম্পূর্ণ 
রাজনৈতিক শিক্ষার্দানের সম্ভাবনা ও ব্যবস্থ। রহিয়াছে । কাজেই 
নিবেদিতা ডন সোসাইটিতে যোগদান করিলেন । * 

শপ পাপী পিস সপ রস পপ শপ পাপ পবা পিপি 

“00০ 00৬০] 0086 ০55050 952,001 11] 00177150005 006 
17025521125, 5810. ৮2009. 00 55800 10191017797320000 ড5130012, 9106 
1810 096 06 01815 60 00100.*+% 100150015০6 0৫ 1৮50169 
50010 1506 5০ 26911599, 000 86 2৬215 00150 16 52120 85 016 
08515 0£ 106 আআ 10101) 98090005000 ১00115611551510 
00511) 900,+% 1৮010190116 0০০0৮ 1017 02005 £9৮০ 10 2 51021, 
9. 601709 2 0100--006 00551011165 0 01161100600 811 105 00210010613 
৪ 50090156 001101581 ৫০৪000.১--€( ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ২৪৪) 
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নিবেদিতা শুধু ভন সোসাইটিতে বক্তৃতা করিতেন না, ডন পত্রিকাতেও 
লিখিতেন। মৃত্ার বত্সর পধ্যন্ত তিনি ডন পত্রিকায় (১৯১১) লিখিয়া 

গিয়াছেন। ডন পত্রিকা ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও বিশেষ সমাদর লাভ 
করিয়াছিল। ভন পত্রিকার তিনটি স্তর । ১ম) ১৮৯৭--১৯০২, এই স্তরে 

বেশীর ভাগ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে লেখা হইত। ২য়, ১৯০২--১৯০৬) এই 

স্তরে ডন পত্রিকা ডন সোসাইটির মুখপত্র হইয়াছিল। জাতীয় শিক্ষা, 
অর্থনীতি ও সমাজতত্ব সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লেখা হইত। ওয়, ১৯০৬-- 
১৯১৩, এই স্তরে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, 

অর্থনীতি, সমাজতত্ব, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা হইত । 
ইহা ছাড়া স্বদেশী যুগে নিয়লিখিত গ্রবন্ধগুলি বিশেষ শিক্ষা প্রদ হইয়াছিল-_ 

(ক) [010010165 0: 002 5%/8068101 110৬০002171 (0৬) 1505) 

(খ) 1106 00০ 50081906617 ০ 00০ 305০0৮ 17 907801. 

(গ) 1006 হেত ০1081806106 006 9585101 11) 7327891, 

(ঘ) 7109920০60৫ 00০ 5%8095131, 

ডন পত্রিকা স্বদেণী যুগের দর্পন স্বরূপ, অসহযোগের বুগে জান গরিমায় 

বাঙ্গালী এতটা উচ্চ স্তরে উঠিতে পারে নাই । 
নিবেদিতা যদ্দিও অনেক আশা লইয়া বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছিলেন, কিন্তু উহ! ডন সোসাইটির মত উপগুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তত করিতে 

পারে নাই। ইহার কারণ, বিবেকানন্দ সোসাইটিতে সাতীশ মুখোপাধ্যায়ের 

মত লোক ছিল না। বেলুড় মঠের সন্গ্যাসীরা ঠাকুব-ঘরে পৃক্গা আ্চা, ধ্যান- 

ধারণা, ভোগ আরতি লইয়! বাস্ত ; বিবেকানন্দ সোসাইটিতে আসিষা 

বৃক্ভৃত! করিবার অবসর তাহাদের ছিল লা। 

সন্ন্যাসী সারদানন্দ সোসাইটিতে বহু বন্তৃত! দিধাছেন। স্বামী শুদ্ধানন্ৰ 

সোসাইটিতে বনুদ্দিন বাস করিয়াছেন । 
ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা প্রধানত: জাতীয়তা ও জাতীয়শিক্ষা 

সম্পর্কে ব্তৃতা দিতেন । ভারতীয় সংস্কৃতি তার বক্তৃতার মূল ডিভি ছিল। 
রুশ বিপ্লবের মহান্ নেত। প্রিন্স ক্রপাটকিনের শিক্ষাপ্রাপ্তা নিবেদিতা প্র 

সকল বক্তৃতায় আধুনিক সমাঁজ বিজ্ঞানসম্মত অনেক নূতন কথাই বলিয়াছেন, 
তাহাচত সন্দেহ নাই। 
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পরলোকগত অধ্যাপক বিনয় সরকার বলিয়াছেন ২০৮ 
“তার (নিবেদিতার ) বক্তার বিষয় ছিল, “জাতীয়ন্তা *** নিবেদিতা 

রমেশ দত্তের গুণগ্রাহী ।*** ডন সোসাইটিতে নিবেদিতার ভাক জাতীয় 

শিক্ষার আদর্শমাফিক লেখাপড়ার লাইনে খুব বেশী পড়ত। আমাদের 

বিচারে তিনি ছিলেন সতীশ মণ্ডলের অন্তর্গত । ** পাশ্চাত্য স্বাদ্দেশিক তাঁ, 

ভাবনিষ্ঠা, রোমার্টিকত ইত্যাদি রসে তার চিস্তাভাগার ছিল ভরপুর 1%** 
ভারতীয় ন্রনারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর 

ভবিষ্যৎ বাৎলানো তার পক্ষে মুড়ি মুড়কি খাওয়ার মতন সোজা কাজ ছিল। 

£%%* কোনে স্বদেশী পণ্ডিত ভারতীয নরনারীর জীবন-কথা এত গভীরভাবে 

বুঝতে পার তা কল্পনা করা অসপ্তব ।*** আমার বিশ্বাস তর প্রভাবের 

প্রধান কারণ স্বার্দেশিকতা ও বিপ্রব-নিষ্ঠা । দ্বিতীয় কারণ তার গবেষণী- 

শক্তি, সংস্কৃতি-বিশ্লেষণের কায়দা, জীবন সঙ্বন্ধে সুক্ম দৃষ্টি আর ইংরেজী 
রচনা কৌশল । এই ছুই কারণে বহু সংখ্যক যুবা নিবেদিতার কাছে 
প্রেরণ! পেয়েছে 1*** জগদীশচন্দ্র বস্তু তার অতি আত্মীয় ছিলেন। যছুনাথ 

সরকার আর ব্রজেন শীলও নিবেদিতার গুণগ্রাহী ছিলেন 1**%* ভারতীয় 

সংস্কৃতির এক নয়া মতি, শুক্র নীতির তর্জমার বুগে (১৯১১--১৩) আমার 

নজরে জোরের সহিত দেখা দ্রিতে স্থুরু করেছিল। সে হচ্ছে সমর-নিষ্ঠ, 

অর্থ-নিষ্ঠ, বাষ্ট্রনিষ্ট, হিংসা-নি্, শক্তি-নিষ্ঠ ভারত । তার পাশে নিবেদিত! 

প্রচারিত ভারত-মুঠি অতি কাল্পনিক, অতি অলীক, অতি ভাবনিষ্ঠ, অতি 
আদর্শনি্ঠ মনে হচ্ছিল ।৯***ব্যাখ্যাগুলা অনেকটা তথ্যহীন ও বস্তরহীন |”, 

(বিনয় সরকারের বৈঠক, পৃঃ ২৮৮1২৯০)২৯১।২৯২ )। 

বিনয় সরকার ভগিনী নিবেদিতাকে আদর্শবাদী বলিলেন। তৎপূর্বে 

ববীন্দ্রনীথও নিবেদ্বিতাঁকে 1988119 বলিয়াছেন। ডাঃ রাসবিহারী ঘোঁষও 

নিবেদিতাকে ।10621150 বলিষাছেন। কিন্তু অধ্যাপক বিনয় সরকার 
নিবেদিতার এই আদর্শবাদকে বাস্তববাদের পক্ষ হইতে যেরূপ কঠোর 

সমালোচন। করিয়াছেন তাহা! কি রবীন্দ্রনাথ, কি রাঁসবিহারী ঘোষ করেন 

নাই । শুক্র নীতিতে যে বস্ততন্ত্রতা আছে, যার ফলে সমর-নিষ্ঠঃ অর্থ-নিষ্ঠ, 

রাষ্ট্র-নিষ্ঠ, হিংসা-নিষ্ট, শক্তি-নিষ্ঠ ভারতের দর্শন মিলে তাহা নিবেদিতার 

আদর্শের মধ্যে ভরপুর ছিল। এবং বিবেকানন্ব-শিষ্তা নিবেদিতার, মধ্যে 
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ত| অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। ছিলনা বলিলে নিবেদিতা- 

চরিত্রকে তুল বুঝা হইবে। আশঙ্কা হয়, এক্ষেত্রে অধ্যাপক সরকার 
নিবেদিতার আদর্শ লিষ্ঠাকে তুল বুঝিয়াছেন। 

নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতে দেখিতে পাই, তিনি ডন সৌসাইটিতে 
“ব্যক্তি ও সমাজ” জম্পর্কে বক্তৃত। দ্রিয়াছেন। আমর! অনেকটা! ব্যক্কি- 

কেন্দ্রিক বড়-জোর পরিবার-কেন্দ্রিক । তার বাহিরে আমাদের দৃষ্টি যায় 
না। কিন্ত নিবেদিতা বলিলেন সমাজ না বাচিলে ব্যক্তি বাচে না। 

সমাজ না! উন্নত হইলে ব্যক্তি উন্নত হইতে পারে না। আমাদের এই 
সংসার ত্যাগী সন্গ্যাসের দেশে, এই মায়াবাদীর দেশে সমাজ-চেতনা বোধ 
জাগ্রত করিবার একটি মহান দায়িত্ব নিবেদিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

আমাদের দৃষ্টিভ্গির এই পরিবর্তন সাধন করা যে একটি কত বড় কাজ, 
তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 

ডন সোসাইটিতে তৎকালে দেশের সকল বিখ্যাত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা 

বক্তৃতা করিয়াছেন। কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম করিব । 

ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দিন সভাপতি হন জজ গুরুদাস ব্যানাজী। 
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্ত্র দত্ত, ব্রজেন্ত্রনাথ শীল, প্রিন্সি' 

পাল নগেন্্রনাথ ঘোষ, পণ্ডিত ছুর্গাচরণ সাংখ্য বেদীস্ততার্৫থ, যুনাথ সরকার, 

দ্বীনেশচন্দ্র সেন ইহার! সকলেই ডন সোসাইটিতে বক্তৃত। করিয়াছেন এবং 
ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ভগিনী নিবেদিতা সুপরিচিত ছিলেন। 

ডন সোসাইটি যেন একটি শতদূল পদ্ম, আর ভগিনী নিবেদিতা 

বিগ্যাদ্ায়িনী রূপে এ পদ্মের উপর প্লাড়াইয়া আছেন। পীপড়িগুলি তাহার 
দুই চরণ বেড়িয়া পড়িয়া আছে। এই কল্পনাকে রূপ দিয়া যদি কোন 
চিত্রকর ছবি অঙ্কিত করেন, তবে সেই ছবি মিথ্যা হইবে না। 

ডন সোসাইটির একটি বক্তৃতায় গীত! সম্পর্কে বলিতে গিয়৷ নিবেদিত। 
বলিলেন, “একহাতে গীতা ও অপর হাতে তলোয়ার লইয়া কবে আমাদের 
মধ্যে দেশ উদ্ধারের জন্ত সেই যোদ্ধা! আসিবেন ?”--ড/71961 111 21782 
0061 056 56101595515 1810621700০ £০০৫ 08852 28910, 710 00০ 

06968. 20 006 0755 13800 2700 036 35020 10 006 00061 ?”--(ফরাসী 

জীবন চরিত, পৃঃ ২৪৫ )। 

৫ 



৬ গিনি নিবেদিতা ও বাংলায় বিগবধাষ 

অরবিন্দ বরোদা হইতে ১৯০২ খুষ্টাবে 'মেদিনীপুরে আসিয়া! হেমচন্্র 
কালনগুকে একহাতে নীতা আর একহাতে তলোয়ার দিয়! গুপ্তনমিতির 

মন্ত্রে এই বলিয়! দীক্ষা দিয়াছিলেন যে “ভারতের স্বাধীনতার জন্য সব 
কিছু করব |” গীতার সঙ্গে তলোয়ার থাকিতে হইবে । শুধু গীত! নয়। 
মিবেদিত। ও অরবিনদের মধ্যে আশ্চর্য্য মিল রহিয়! গিয়াছে । গীতা আর 

তলোয়ার সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই পরামর্শ হইয়াছিল । নতুবা 
উভয়ের এতট। মিল কি করিয়! সম্ভব হইল? নিবেদিতা ডন লোলাইটিতে 

দাড়াইয়া অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন । 
মিষেদিতা আগ্পাস্ত বিপ্লবপন্থী। মৃত্যু দিন পর্যন্ত তাহার বিপ্লব-নিষ্টা 

অব্যাহত ছিল। 

উপাধ্যায় ত্রহ্গবান্ধব 

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের গারস্থাশ্রমে নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

তিনি বেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জীর ভ্রাতুম্পুত্র, এবং শ্বামী বিবেকানন্দের 
সহপাঠী ছিলেন। স্থুরেন্ত্র ব্যানাজীর বক্তৃতা শুনিয়া ছাত্রাবন্থায় তিনি 

ম্যাটসিনি ও গ্যারিবন্ডী হইবার সঙ্কল্প করেন। উপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬১, 

১১ই ফেব্রুয়ারী $ মৃডা--১৯০৭, ২৭শে অক্টোবর । 
প্রথমে তিনি ব্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নবধবিধানে যোগ দিয়া ব্রাহ্ম হন 

(১৮৮৭ )। তারপর রোমান ক্যাথলিক খুষ্টীন হুইয়| সন্প্যাসী হন 
(১৮৯৪ )। ব্বীন্ত্রনাথের শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেন (১৯০১ )। 

সারম্বত আয়তন স্কুল প্রতিষ্ঠ। করেন (১৯০২-১৯০৩ )। “সন্ধ্যা”? প্রতিষ্ঠা 

করেন (১৯০৪-১৯০৭)। ইহার মধ্যে জাতীয় শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান (১৯০৫ )। 
তিনি (১৯০২-১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ) 03003 ও 0820৮11086-এ হিম্দু-দর্শন সঙ্বন্ধে 

বন্ৃত। দিয়া বিবেকানন্দের ফিরিজি জয়ত্রত উদ্যাপন ফরেন। দেশে 

ফিত্বিয়! হিন্দু সমাজের আগ্ুগতা ত্বীকার করেন। গোবর ও গঙ্গাজল 

খাইয়। মৃত্যুর তিনমাস পূর্বে উপধীত ধারণ কত্ধেন। অথচ প্রত খীপ্ত খু্টকে 
তাহার ভ্রাণকর্ত। বলিয়া কখনও পরিত্যাগ করেন নাই । তাহার শব 
নিমতলা শ্শান ঘাটে দাহ করা হয়। বিপিনচন্ত্র পাঙগ লিখিয়াছেন ষে 



ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লধবাদ ৬খ 

বর্ধবান্ধবের হিন্দু সমাজ আম্গত্য তাহার স্বাদেশিকতার নামান্তর । বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশকে এননপ তেজংপূর্ণ অন্তুত জীবন বাংলা দেশে ছইটি দেখা 
যায় নাই। 

উপাধ্যায় ভগিনী নিবেদিতার সহিত ডন সোসাইটিতেও বক্তৃতা 
করিয্নাছেন। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার বলিয়াছেন ১--এঁকে 

(ব্রহ্গবান্ধবকে ) আমি ডন সোসাইটিতে দেখি ১৯০৪ সনে। ব্রঙ্গবাদ্ধব 

অক্মফোর্ড ও কেম্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন 

(১৯০২-১৯০৩)। ** তিনি বিলাতি বক্তৃতার কিঞ্চিৎ চুম্বকও দিলেন। 
*** বক্তৃতার বৃত্তান্ত বোধ হয ভন-ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল । **%* এ 

প্রথম দেখলাম। গেরুয়াপরা লোক, পায়ে ছিল না ভূতা। কাছাখোলা 

সাধুর চেহারা! । গায়ে জামা নেই ;_-গেরুয়া চাদর। এই মুর্তিতে আমি 
একটা নয়! ছুনিয়ার খবর পেলাম 1 *** তার চোখের আর হাটার ভর্গশ 
দেখে মনে হয়েছিল মে, লোকট! চব্বিশ ঘণ্ট। দুনিয়াকে কল। দেখাচ্ছে। 

মানুষের মতন মানুষ ॥ ** একটা দিগ বিজয়ী বাঙ্গালীর বাচ্চাকে স্বচক্ষে 

দেখা গেল।+--(বিনয় সরকারের বৈঠক ; পৃঃ ২৮১-২৮৪ )। 
খ্বদেনীর প্রজ্জবলিত অবস্থার (১৯০৫১ ৭ই আগষ্ট ) প্রায় এক বৎসর পূর্বে 

উপাধ্যায় “সন্ধ্যা কাগজ বাহির করেন। এই কাগজের ছুইটি শ্তর 

আছে। প্রথম স্তরের ভাষ। গুরুগন্তীর, হিন্দুত্ব ও বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রশংসা 

খাকিত। ব্রাহ্মণের শিল্ত হইয়া জাতি মধ্যাদা রক্ষা করিলে কোন দোষ 
স্পর্শ করিবে না|” (স্বাম বিবেকানন্দ এই ধরণের একটা হিশুয়ানীর 
প্রশ্রয় দেন নাই ।) বিতীয় স্তরের ভাষা বিলকুল বঙলাইয়া গেল। 

“আপামর সাধারণের হ্ৃদয়-গ্রাঙ্থী গ্রাম্য ভাষা, রূপকথা, অপভাষা ও 

হেয়ালী প্রভৃতি দ্বারা এমন এক অদ্ভুত ভাষার স্ষ্টি করিলেন, যাহ! 
জনসাধারণের অতীব আদরের বন্ত কইয়া ধাড়াইল। দৌঁকানেক়্ দোকানী, 
পশারি, জমিদারের সরকার গোমস্তা, পাঠশালার গুরুশিষ্ব, রাস্তার মুটে 

গাড়োয়ান-সকলেই হাসিত, কীর্দিত। কখনও বা ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় 
হইয়া উঠিত। কখন “সন্ধা, আসিবে, আজ ““সগ্ধটায়” কি লিখিয়াছে 
এই জানিবার অগ্ত সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত ৬--(উপাধ্যায় ত্রঙ্গবান্ধাব। 
গ্রবোধচন্্র সিংহ | পৃঃ ৮৪-৮৫ )। 



৬৮ ভর্গিনী নিবেদিত! ও বাংলায় বিপ্রববাদ 

ব্বদেশীর প্রজ্জলিত অবস্থায় উপাধ্যায়ের “সন্ধ্যা” যাহা করিল, সমাজের 

লিয়ন্তরে যে আগুন জালাইয়! দিল তাঁহা সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ডন 

সোসাইটি বা ডন ম্যাগাজিন পারে নাই । বিবেকানন্দের জলত্ত চিতা 

হইতে যে দুইটি অগ্নিশিখ! বাহির হইয়া! আসিয়াছিল, তার একটি ভগিনী 
নিবেদিতা, আর. একটি উপাধ্যায় ত্রহ্মবান্ধব । এই ছুইটি যমজ অগ্নি 
শিখাকে কখনও.পৃথক করিয়া কখনও বা একত্র করিয়া দেখিলে বাংলার 

দ্বদেশী যুগকে পুরাপুরি দ্রেখ| যাইবে। 

স্বদেশী যুগের ধূমায়িত অবস্থা 

১৯০৪।১৯০৫ জুলাই ( একবৎসর, সাত মাস) স্বদেশী যুগের প্রাথমিক 

ধূমায়িত অবস্থা বলিয়া নিদ্ধীরিত করা যায়। এই ধুমায়িত অবস্থা অতিক্রম 
করিয়া ১৯০৫, ৭ই আগষ্ট ইহ! প্রজ্জলিত অবস্থায় আসিয়া পৌছিতেছে। 

যেমন চালচিত্রির উপরে ছুর্গা প্রতিমা, তেমনি স্বদেশী আন্দোলনের 

পটভূমিকার উপর ভগিনী নিবেদিতা চরিত-চিত্র আস্কিত করিতে হইবে । 
বাঙ্গালীর এই স্বদেশী ধুগের সহিত ভগিনী নিবেদিতাঁর জীবন অঙ্গা্ঈীভাবে 
জড়িত। নিবেদ্িতার জীবন-ইতিহাস ছাড়িয়। দরিয়া স্বদেশী যুগের ইতিহাস 
লেখা যাঁয় না) 

বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন (বরিশাল কন্ফারেন্স, এপ্রিল ১৯২১) যে, 
উপাধ্যায় ব্রহ্গবান্ধব একরকম বলিতে গেলে ফ্লাই স্বদেশী আন্দোলনের শ্ত্র- 

পাত করেন । *00905858, [31910129, 381301)9 95, 10) 30006 805৫১ 

€0০ 10017096106 10196 (১%/8065101) 2005%6001)0,? । কেহ বলেন, 

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন্ সোসাইটির মধ্য দিয়া স্বদেশী আন্দোলন স্থুরু 
করেন। অরবিন্দ বলিয়াছেন, রমেশ দত্তের ভারতীয় অর্থনীতির বইগুলি 

প্রকাশিত না হইলে স্বদেশী আন্দোলনে এতটা জোর বাধিত না। 

ব্বদেণীর যাত্রাপথে বহু বিচিত্র প্রতিভার মিলন ঘটিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ । 
১৯০৪ সনে রবীন্্রনাথ “হ্বদেশী সমাজ” ও তদনুরপ অনেকশুলি প্রবন্ধে 

একটি নূতন কথা খুব জোর দিয়! বলিয়াছেন, ষাহা অপর কেহ বলেন নাই। 
তিনি বলিয়াছেন, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আছে থাক, আমর] আমাদের সমাজ 
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ব্যবস্থার সমন্ত রকম কাজ নিজের! হাতে লইয়া শ্বাধীন হইব । অমাজ 
স্বাধীন হইলে রাষ্ট্রের অধীনতা আমাদের গাষে লাখিবে নাঁ। গ্রাম্য 

পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, অন্ন, বস্ত্র, জলদানের ব্যবস্থা শিক্ষ1, চিকিৎসা, 

কৃষি, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক এ সমস্তই আমরী পল্লীকে কেন্দ্র করিয়া নিজের! 

চালাইতে স্থুরু করি। আমাদের প্রাচীন মেলাগুলির মধ্য দিয়া দেশের 
লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ করিস্সা লই । স্বদেশীর 

ধূমায়িত অবস্থায় ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাঃ এবং এই পরিকল্পন! 
অনুসারে কিছুটা কীজও আরম্ত হইয়াছিল । বিপিনচন্দ্র পাল ববীন্ত্রনাথের 

এই পরিকল্পনাটি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ইহা কার্যে পরিণত করিবার 
চেষ্টা হইয়াছিল, এবং ইহার উদ্দেশ্য ছিল বিদেনী গভর্ণমেণ্টের ভিতরেই 

আর একটি স্বদেশী স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা । বিপিনবাবু ১৯২১-এ 

বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক অম্মেলনের সভাপতির আসন হইতে 
বলিতেছেন_-0এ 1068 925 00 £5008115 08110 00 91158610165 
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আমর! দেখিষাছি, ১৯০৩ সালে অরবিন্দের & সমিতির প্রথম পর্ব 

পুরাদমে চলিতেছে $ এবং ভগিনী নিবেদিত তাহাতে ঘর্মান্ত কলেবরে 

সক্রিষ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই ছুই মহা বিপ্লবী স্বদেশী ভূমিষ্ঠ 
হইবার ছুই বৎসর পূর্বব হইতেই বাংল দেশে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া 
গুপু সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গুপ্ত সমিতির গ্রচারকদের শিক্ষ। 

দিবার মহড়া পূর্ণ উদ্মে চলিতেছে । স্থৃতরাং ইতিহাস পথে আগে খ্রপ্ত 
সমিতির সন্ত্রাসবাদ (১৯০২।১৯০৩) পরে স্বদেশীর ধৃমায়িত ও প্রজ্জ্লিত 

অবস্থা (১৯০৪।১৯০৫)। ভগিনী নিবেদিত! সন্ত্রাসবাদী গুপ্ধ সমিতিতেও 

আছেন, এবং শ্বদেশীর ধূমায়িত ও প্রজ্জলিত অবস্থার মধ্যেও আ'ছেন। 

এখন কথা, রবীন্দ্রনাথের শ্বদেশী সমাজকে অরবিন্দ ও নিবেদিত! 

কিভাবে গ্রহ করিলেন? এই ছুই মহ্থা বিপ্লবীর সহিত রবীন্দ্রনাথের 
ষোল আনা মতের মিল হয় নাই। বিদেশী গভর্ণমে্ট আছে থাক, 
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আমর! তাঁহার অধীনে স্বাধীন হই, ইহা গুপ্ত সমিতির প্রবর্তক সন্ত্রাস” 
বাদশদের মতবাদ হইতে পারে না। বিদেশী গভর্ণমে্ট আছে থাক, ইহা 
তাহাদের কাম্য নয়। অরবিন্দ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইংবেজের শাসন 
একটা পরগাছার মত আমাদের সমাজের উপর শিকড় গাড়িয়৷ বলিয়া 

সমাজের রস, রক্ত সমন্তই শোষণ করিয়া নিতেছে। অতএব আমাদের 

সর্বপ্রথম কাজ, শিকড়গুদ্ধ এই বিদ্দেশী শাসপনকে উতৎপাটন করিয়া ফেলা । 

ইংরেজ গভর্ণমেণট আছে থাক, এ কোন কাজের কথা নয়। ১৯০৮, 
এপ্রিল মাসে কিশোরগঞ্জে একটি বক্তৃতায় অরবিন্দ ম্প্ই বলিয়াছেন, 
বিদেশী শাসন থাকিতে জাতির কোন উন্নতি সম্ভব নয় । * 

স্বদেশী সমাজে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী নেন ; সুতরাং অরবিন্দ ও নিবেদিতা 

তাহার সহিত সম্পূর্ণ হাত মিলাইতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সমাজকে 
রাষ্রী হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন। অরবিন্দ ও নিবেদিতা তা 
দেখেন নাই। ছুইটি জিনিষের প্রতি আমাদের লক্ষা রাখিতে হইবে । 

প্রথম,-বিংশ শতাব্ধীর ইতিহাসে প্রথম পাতায় লিখিতে হইবে বৈপ্লবিক 

সন্ত্রাসবাদ । এখানে আছেন অরবিন্দ ও নিবেদিতা । দ্বিতীয়,--এই 
ইতিহাসের পরের পাতায় দেখিতে পাই স্বদেশীর জল্ম। এবং এই স্বদেশী 
স্তিকাগারে দেখিতে পাই ব্রঙ্গবান্ধব উপাধ্যায়,। সতীশ মুখোপাধ্যায়, 
রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বনু মনীষীর একত্র সমাবেশ । বিপ্রবী 

এবং অ-বিপ্লবী একত্রে মিলিয়! স্বদেশীর ধুমায়িত অবস্থা হইতে প্রজ্জঞলিত 

অবস্থায় আসিয়া! উপনীত হইতেছেন। 

স্বদেশীর প্রজ্জলিত অবস্থা 

আগষ্ট এবং তার পরবর্তী মাসগুলিতে অরবিন্দ, নিবেদিতা ও মিঃ 

গোখলে কে কোথায় ?--অরবিন্ন বরোদাক যোগ-নিমগ্প। নিবেদিত!" 
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কলিকাতায় টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত । মিঃ গোথলে লগ্নে বঙ্গভঙ্গ 

রহিত করিবার জন্ম ভারত-সচিবের নিকট আবেদন নিবেদনে ব্যস্ত। 

অরবিন্দ ১৯ ৫, ৩০শে আগষ্ট তাহার জ্ত্রীকে লিখিলেন,-- 

“প্রিয়তমা মৃণালিনী-হিন্দ্ধর্শে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের 

মধ্যে সেই (ভগবান সাক্ষাৎ করিবার) পথ আছে। যাইবার নিয়ম 
দেখাইয়া দিয়াছে । সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। 
একমাসের মধ্যে অঙগভব করিতে পারিলাম হিন্দুধর্্ের কথা মিথ্যা। নয়। 

ষে ষে চিচ্কের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি |” 
স্থতরাং সমস্ত আগষ্ট মাস অরবিন্দ বরোদ্দায় যোগে লিমগ্ন। ১৯০২, 

অক্টোবন্বে ভগিনী নিবেদিতা বয়োদায় অরবিদ্দকে স্বামী বিবেকানঙের 

“রাজযোগ” বইখানি উপহার দেন। উহা! পাঠ করিয়াই অরবিন্দের মন 

যোগের দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। স্ত্রীর নিকট এ পত্রে আরও আছে 

যে, দেশের ত্রিশ কোটী লোক অনাহারে মরিতেছে। কষ্টে, দুঃখে 

জর্জরিত হইয়া কোনমতে বীচিয়। আছে, তাহাদের হিত করিতে হয়। 
পরিশেষে আছে, 

“অন্তলোকে স্বদেশকে একট! জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত 

নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা 

করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, 
তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী 

পুত্রের সহিত আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া 
যায়?” 

স্বদ্ধশেকে মা! বলিষা আনার মধ্যে বস্কিমের প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। 
কিন্তু গোল বাধিয়াছে এই “'রাক্ষস” কথাটি লইয়া। আলিপুর বোমায় 
মামলায় আদালতে এই চিঠিখানির বিশদ আলোচনা হয়। গন্র্মেন্টের 
পক্ষে মি: নর্টন (2. বৈ০:০০০) বলেন, ইহা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকেই লক্ষ্য 
কর। হইয়াছে । কিন্তু মিঃ সি, আর, দাশ বলিলেন, ওটা কিছু নয়। 

অরবিন্দ বছু ভাষাবিদ্, মন্ত পণ্ডিত লোক । তার বলিবার ধরণ এ রকম। 

ইহাকে একট! উপম1, রূপক বা! অলঙ্কার বলা চলে। 
[৮05 001 20 909105, ত 1085 0824 0015 ৪ 25027801, 
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্বদেশকে এই “819৪০ ও 4101515105” রূপে ভাবা নিবেদিতার 

মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা স্বামী বিবেকানন্দ হইতেই নিবেদিতার 

মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে । অরবিন্দ তাহার স্ত্রীকে আরোও লিখিলেন,_ 

“তুমি কি পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে? যেমন অন্ধ 
রাজমহিষী চক্ষুদ্ধষে বস্ত্র বাধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন+ ? আশ্চর্য্য এই যে, 

ভগিনী নিবেদিতাও মহাভারতের নারী চরিব্রগুলির মধ্যে গান্ধারীকে 

সর্বশ্রেষ্ঠা নারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অরবিন্দ ও নিবেদিতার চিস্তা- 

ধারার মধ্যে সর্ধত্রই এইরূপ মিল দেখ! যায়। হয় তো পরস্পরের ভাবের 
আদান প্রদানের জন্য এইরূপ মিল হইয়া থাঁকিবে। নিবেদিতাঁর মনের 

এতটা মিল এক অরবিন্দ ছাড়! অপর কোঁন ভারতীয় নেতাঁর সহিত দেখা 

যায় না। স্ত্রীর নিকট পত্রের পরেই অরবিন্দ “ভবানীমন্দির” নামে ১৫১৬ 

পাতার একটি বৈপ্রবিক চট গ্রন্থ লিখিয়৷ বারীন্দ্রকুমারকে দিষা ১৯০৫ 

ষ্টান্জের শেষভাগে কলিকাতা পাঠাইলেন। ১৯১৮ খুষ্টান্বে রাউলাট কমিটি 
*ভবানীমন্দির”” সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বন্ছিমের “আনন্দ- 

মঠের+ অনুকরণে ইহা লেখা হইয়াছে । মা ভবানীর পূজারী একদল 
তরুণ সন্গ্যাসীদের সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। এই তরুণ সন্্যাসীর দল 

ভারতবর্ষকে বিদেশীর শাসন হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিবে। 

বাংলাদেশের বৈপ্রবিক সমিতিগুলি এই ভবানীমন্দিরের আদর্শকে এবং 

ইহার নিয়মাবলীকে পরবর্তীকালে অবিকল গ্রহণ করিয়াছে । এবং সেই 

সঙ্গে রাশিয়ার হিংসামূলক বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতিও গ্রহণ করিয়াছে 
সর্বশেষে বলা হইয়াছে, এই গ্রস্থে ধর্দেরে আদর্শকে বৈপ্লবিক 

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্ঠ প্রয়োগ করা হইয়াছে । (76 

0০001: 15 ও 16079119016 10750900606 01501510106 1511£1905 196213 

€০ 901161091 0010056 )। আগামী বৎসর (১৯০৬) অরবিন্দ বরোদার 

চাকুরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিয়। গুপ্তসমিতির দ্বিতীয় পর্ব আরম্ত 

করিবেন। আমরা তাহার জন্ত প্রস্ততি দ্বেখিতে পাইলাম । এবং গুপ্ত 
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সমিতির এই দ্বিতীয় পর্ধেও ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দের সহিত মিলিত 
হইয়! সর্বাপেক্ষা! বেণী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন । 

কলিকাতা টাউনহলে ৭ই আগষ্ট, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের অন্থ বিলাতী 
দ্রব্য বর্জন ( 8০5০০৮৮) সঙ্কল্প করিয়া এক বিরাট সভা হইল । নরেন্্রনাথ 

সেন বয়কট প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলেন। টাউনহলে এতবড় সভার স্থান 
হইলনা। একটি সভা ভাঙ্গিয়া নীচের তলায় এবং ময়দানে আরও তিনটি 
সভা হইল । নিবেদিতা এই সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। তিনি তখন 

টাইফয়েড জরে শধ্যাশায়ী ছিলেন। অবস্ত ১লা আগষ্ট কষ্টকুমীর মিত্র 
সঞ্জীবনী পত্রিকাঁষ বয়কট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এ আন্দোলনের প্রজ্জলিত 

অবস্থার প্রথম তোপধ্বনি করেন। নিবেদ্দিতার বন্ধু এবং চেল ষ্রেটস্মযান 

সম্পাদক মিঃ র্যাটক্লিফ. লিখিয়াছেন যে ১৯১৫ খুষ্টাব্ের প্রথম দিকে ভগিনী 

নিবেদিতা সাজ্বাতিক পীড়াষ আক্রীস্ত হন। কিন্ত নিবেদিতার ফরাসী 

জীবন চরিতে আছে যে, ১৯০৫ সালে আগষ্ট মাসে নিবেদিতা হঠাৎ 

টাইফয়েড. জরে আক্রান্ত হন। 

নিবেদিতার বাগবাজারের সক্কীর্ণ বাড়ী তাহার এই কঠিন রোগের 
চিকিৎসা ও শুশ্রধার পক্ষে আদেো অনুকূল ছিলনা । কিন্তু যখন ত্তাহাকে 

ইংরেজদের হাসপাতালে পাঠাইবার প্রস্তাব করা হইল, তিনি তাহাতে 
তত্ক্ষণাৎ্ৎ অস্বীকৃত হইলেন। তিনি একজন হিন্দুর মত চিকিতৎসিতা 

হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অগত্যা আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বন্থুর বাড়ীর 
সঙ্গিকটে খোঁল। হাওয়া বাতাস লাগে এমম একটি বাড়ীতে তাহাকে আন 

হইল। তিনি এমন কি সাহেব ডাক্তার দ্বারাও চিকিৎসা করাইতে অনিচ্ছা 

প্রকাশ করিলেন । কাজেই ডাঃ নীলরতন সরকার নিবেদিতাঁর চিকিৎসার 
ভার গ্রহণ করিলেন। ক্তিশ্চিয়ানা! (71158 0011190106 627901061) 

গুশ্রুধা করিতে লাগিলেন। স্বামী সদানন্দকেও এখানে আবার দ্বাররক্ষীরূণে 

দেখিতে পাইয়া আমবা বড়ই সুখী হইলাম। ব্যাধির আক্রমণ ত্রিশদিন 
পর্যন্ত চলিয়াছিল । তাহার জীবনের আশা! ছিল না। ছুইছুই বার মনে 

হইয়াছিল যেন তিনি আর ব্াচিবেন না। কিন্ত অবশেষে তিনি বাচিয়া 

উঠিলেন। জগদীশ বস্তু ও তীহার পত্রী নিবেদিতাকে সঙ্গে করিয়! 
দার্জিলিং লইয়া গেলেন । নিবেদিতা জগদীশ বন্থর /06890056 1 016 



৭8 ভগিনী নিবেদিত! ও বাংলায় বিগ্রববাদ 

[45108 20৫ 23০০-115208” গ্রদ্থের একত্রিশ অধ্যায় পাঙুলিপি সঙ্গে লইয়া 
গেলেন। নিবেদিতা খুব ভাল ইংরেজী লিখিতে পাবেন বলিয়। এই গ্রন্থ- 
থানির লেখায় নিবেদিতার লিপিচাতুর্ধ্য ছিল। দাঞজিলিংয়ে বসিয়া নিবেদিত! 
এই গ্রস্থখানি লেখ! সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু নিবেদিতার বাগ বাজারের স্কুলটি 
যে ইতিমধো অর্থাভাবে বন্ধ হইয়! গিয়াছে, এ কথা তাহাকে বলা! হয় লাই। 
কেন না, রুগ্ন শয্যায় এই ছুঃসংবাদ তাহার মনকে গুরুতর আঘাত করিবার 
আশঙ্কা ছিল। 

দেখা যাইতেছে যে, বেলুড়মঠের সন্ধ্যাসীদের তখন এই স্কুলটি সঙ্বন্ধে 
কোনই দায়িত্ব ছিল না। নতুবা সামান্ত অর্থাভাবে ইহা বন্ধ হইবে 
কেন? বেলুড় মঠ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াই নিবেদিতা! এই স্কুলটি এখন 
চালাইতেছিলেন। 

নিবেদিতা ২০শে সেপ্টেম্বর লগ্ডনে মিঃ গোখলেকে চিঠি দিলেন, 
এখানে এক গুজব বটিয়াছে যে, আপনি বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে মত দিয়াছেন । 

অবশ্য আমরা ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিনা । তথাপি আপনার 

স্বাক্ষরযুক্ত ইহার একটি প্রতিবাদ আপনি সত্বর সংবাদপত্রে প্রকাশ 
করিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করুন|” 

আরও একটি পত্রে নিবেদিতা গোখ লেকে লিখিলেন যে, 

"আপনি ইংরেজদের বুঝাইয়া দিবেন যে, এই বয়কট প্রস্তাবে বাঙালী 
জাতির প্রাণে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে । রাশিয়ানদের মধ্যে 
এই শক্তি জাগিয়াছিল বলিয়াই নেপোলিয়ান্ বাঁশিয়! ।জয় করিতে 
পারেন লাই । ফরাসী জাতির মধ্যে এই শক্তি একদিন জাগিয়াছিল 
বলিয়াই, নেপোলিয়ান এত সহজে ফরাসী দেশে সৈন্য সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছিলেন। এবং আমেরিকানদের মধ্যে একদিন এই শক্তি জাগিষাঁ- 
ছিল বলিয়াই, আমেরিকা! স্বাধীন হইতে পারিয়া ছিল। এবং কয়েকমাস 
পূর্ধ্বে যে শক্তি দেখা যায় দলাই, আজ বাঙ্গালীজীতির মধ্যে সেই শক্তির 
আবির্ভাব হইয়াছে ।” 

ফরাসী জীবন চরিতে আছে, ১৫ই অক্টোবর নিবেদিতা যখন দাঞ্জিলিংয়ে 

ছিলেন, সেখানে একটি সভা হয়। বিস্ত ইহা ১৫ই অক্টোবর নয়, 
১৬ই অক্টোবর হইবে। এই সভায় মাত্র ছুইজন বক্তা ছিলেন। মি: সি 
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আর দাশ (দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন) এবং লিবেদিতা। নিবেদিতা বক্ষে 

করাধাত করিয়। বলিলেন, “আমার জন্মতৃমির জন্য আমি লঙ্জিত। যতদিন 
পর্যাস্ত ভারতবাসীর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব ইংরেজকে বঙ্গভঙ্গ আইন উঠাইয়া 
লইতে বাধ্য না করে, এবং ইংরেজ আমাদিগকে যথোচিত সম্মান না দেষ, 
ততদিন আমরা! সংগ্রাম করিয়া যাইব ।* 

ঢ66:8:000 7391] প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৬ই অক্টোবর কলিকাতায় আবার 
একটি বিরাট সভা হইল । মিঃ আনন্দমোহন বসকে তাহার অস্তিমশয্যা 

হইতে তুলিয়া আনিয়া সভাপতি করা হইল। স্থুরেন্ত্র ব্যানার্জী তাহার 
আত্বজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, স্যর তাঁরকনাথ পালিত ও ভগিনী 

নিবেদিতা এই সভার প্রতি পূর্ণ সমর্থন (৪1015 50070:660 ) 

জানাইয়াছেন।** 
নিবেদিতা কলিকাতা আমসিবার পূর্বে “4 90৫5 06 0505৪ ৪00 

[9820 নামে একথানি ছোট পুস্তক প্রকাশ করিলেন। 1 

মিঃ গোখলে লণ্ডন হইতে দেশে ফিরিতেছেন। লিবেদিতা তীহার 

সহিত দেখা করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইষ! উঠিলেন। তিনি দার্জিলিং 
হইতে শীগ্রই কলিকাতা আসিতে মনম্থ করিলেন। গোঁখলে বিলাতে 
বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া যে গুজব রটিয়াছে, ভগিনী নিবেদিত 

তাহ! মিথ্য। জানিয়াও বিচলিত হইয়াছেন, এবং ৭ই আগষ্ট বয়কট প্রস্তাবের 
পর হইতে যে বিষম আন্দোলন সুরু হইয়াছে, তৎ্সম্থন্ধে পরামর্শের জন্তই 
গোখলের সহিত নিবেদিতার সাক্ষাতের প্রয়োজন। গোখ লে অতিশয় 

পট এ ০০৮ ক্ষ, পপশপীসপীপিশী পি পপি পসপিলি জপ এ পাপী পপি আপি 

+918079 60 009 08615918109) 8510 156015 862012£ 1092 
7029%86, “6 ৪1১81] 08106 00611 609 98011509 &00 7১670191001 6109 
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81690 10, 009 99:5198 01 1001%1--/ 56100. 17) 00510106, 0,218. 

+ আমি “উদ্বোধন” পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৫০, পৃঃ ১৬* ) “ঞ্ীজরবিদ্দ” লিখিবার সময় প্রিম- 

ক্রমে লিখিয়াছিলাম ধে, ভগিনী দিবেদিত| কলিকাতায় 76467851078 7911 এর সভার উপস্থিত 

ছিলেন। এখন দেখিতেছি, তিনি কলিকাতায় ছিগেন না। ১৬ই অক্টোবর গাঞজজিলিংয়ে 

বর্তৃত। করিয়াছেন। এবং কলিকাঁতীর সভায় সহানুতৃতিন্চক চিঠি পাঠাইয়াছে। আমার এই 

অঙের জন্য আমি অডিশর় হুঃখিত ।-সলেখক 
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নরমপন্থী (20০৫6: ) $ বিপ্লবী নিবেদিতার এই গৌখ লে-গ্রীতি 
আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। বিপিন পাল গোঁখলের বিরুদ্ধবা্দী। 
অরবিন্দ তো গোখলেকে দেশদ্রোহী বিভীষণ আখ্যা দিয়াছেন । অথচ 
নিবেদিতা বাংলার চরমপন্থীদলের অন্ততূক্ত। শুধু তাই নয়, অরবিন্দের 
গুপ্ত সমিতির প্রথম হইতেই পরামর্শদীতা। নিবেদিতা কি গোখলের 
নিকট আত্মগোপন করিয়াছেন? অথবা মিঃ গোখ লে বিপ্লবী নিবেদিতার 
কার্যাবলী জানিয়াও তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়াই 
চলিয়াছেন? 

আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর (১৯০৫), এই পাঁচমাস নিবেদিতা দাঁঞ্জিলংএ 
ছিলেন। ডিসেম্বরে তিনি কলিকাতা ফিরিলেন। কিন্ত নিবেদিতার 
অনুপস্থিতিতে স্বদেশীর প্রজ্জলিত অবস্থার অগ্রগতি এই পীচমাঁসে বিছ্যুৎবেগে 
গ্রবাহিত হইতেছিল। 

আগষ্ট--৭ই আগস্টের বষকটু সভাকেই আমরা স্বদেশী আন্দোলনের 
প্রজ্জলিত অবস্থার প্রথম ও প্রধান ঘটনা বলিয়াই বার বার উল্লেখ করিযা 
আসিতেছি। 

সেপ্টেম্বর-ম্বদেশী গানের একটি প্রবল বন্য! প্রবাহিত হ্য। বাংল! 
দেশের হদয় হইতে সাক্ষাৎ চত্ী বাহির হইয়া আসিলেন। রবীন্তরনাথ 
লিখিলেন,_-এই চণ্ডীর ডান হাতে খঙঞ্জী জলে, ইহার ললাট-নেত্র “আগুন 
বরণ” । কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ লিখিলেন,--"পাষড প্রচণ্ড বলে অঙ্গ 
খণ্ড খণ্ড করে”) অতএব হে ম! চণ্ডী, তুমি দও দিতে অগ্রসর হও । কামিনী 
কুমার ভট্টাচার্য্য লিখিলেন, অবনত ভারত চাহে তোমারে, এসে 

সুদর্শনধারী মুরারী”।--রজনীকাস্ত সেন গাইলেন, ণ্মাষের দেওযা মোট। 
কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই”। ইত্যাদি। ২২শে, কলিকাতা টাউন 
হলে বিবাট প্রতিবাদ সভ। হইল। মিঃ মেহতার দর্পচুর্ণকাঁরী ভারতের শ্রেষ্ঠ 
বাগ্মী মিঃ লালমোহন ঘোষ সভাপতি হইলেন। ২৫শে, কলিকাতা ময়দানে 
বিচ্ষু্ষ জনতাকে পুলিশ লাঠির গু'তাষ ছত্রভঙ্গ করিয়া দ্িল। ইহাই দমন 
নীতি এবং এই তাহার প্রথম আরম্ত। 

অক্টোবর--১০ই, কার্লাইল সাকু্লার জারী হইল। ছাত্রের সভ। 
করিতে পারিবে না, শোভাঘাত্র। বাহির করিতে পারিবে না, «বন্দেমাতযূম্ 
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গান মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবে না। ইহা দমন নীতির আর একটা! 

দ্িক। ১৬ই, “মিলন মন্দির”-এর সভায় আনন্দ মোহন বনু সভ্ভাপতিত্ 

করিলেন। তিনি বলিলেন, “বিদায়, জীবনের এই পারে আপনাদের 
সঙ্গে আমার বোধ হয এই শেষ সাক্ষাৎ” জ্ুরেজ্্রনাথ ব্যানার্জী 

লিখিয়াছেন যে “এইদিন আনন্দমমোহনের বাগ্সিতার চরম উৎকর্ষ দেখা 
দিয়াছিল ।৮* 

লালমোহন, স্ুরেন্ত্রনাথ, আনন্দ মোহন, ইহারা ইংরেজী ভাষাষ প্রথম 

শ্রেণীর বাগ্ী। খাস ইংলণ্ডেও ইহাদের তুলনা মিলে না। ২২শে, 
দ্বিতীয়বার কার্লাইল সাকুণ্লার জারী হইল। প্রতিবাদে আ্যান্টি-সাকু্লার 
সোসাইটি প্রতিষ্টা হইল। আইন অমান্ আন্দোলনের ইহাই প্রথম 
সোপান । ২৭শে, চোরবাগানে, রাজ রাজেন্ত্র মল্লিকের বাড়ীতে সভায় 

জাতীয় ভাণ্ডারের জন্ঠ ঠাদা তোলা হয। 

“সন্ধ্যা” ইতর ভাষা প্রয়োগের অভিযোগের উত্তবে উপাধ্যায় বলিলেন, 

«আমি ইচ্ছা করিয়াই সর্বসাধারণের মুখে এই ভাষা তুলিযা দ্রিতেছি। 
ইংরেজকে ফিরিঙ্গি বলিষা গাল দিতে শিখিলে লোকের ভয় ভাঙিয়া 
যাইবে ।৮ 

নভেম্বর--৪ঠ1, গোল দিঘধীতে ছাত্রদের লভা। রংপুরে ছাত্রদের 

দণ্ডের প্রতিবাদ । এই শতাব্দীব ছাত্র আন্দোলন এই সভাতেই সুরু হয়। 
৫ই, ্যামপুকুর ময়দানে সভ|। বগুড়ার নবাব আবুল সোহবান চৌধুরী 
সভাপতি । পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়--ববীজ্জনাথ ও স্ুরেন্্র ব্যানাঞ্জিকে 

এই বলিয়া আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা এই আন্দোলনে পুরাপুরি 
যোগ দ্দিতেছেন লা। ৯ই, ছাত্রের! গোলদিঘীতে সভ। করিল। আবার 
ফীলড আগ গ্্যাকেডেমি ক্লাব-এ রাজা জুবোধ মল্লিক জাতীয় 

বিশ্ববি্ঠালয়ের জন্ত এক লক্ষ টাক! দিবেন ঘোষণা করিলেন। এই কথা- 

শুনিয়া সি, আর, দাশ “বলেন কি” বলিয়া তৎক্ষণাৎ সুবোধ মল্লিকের 

বাড়ী গিয়া দেখ। করেন ও ছুই ঘণ্ট। কথাবার্তী বলেন। পরের দিন 
১০ই, পাস্তির মাঠের সভাষ সি, আর, দাশ রাজ ক্থবোধ মল্লিকশকে 

আপস পাশ? 

ক] 19657101688 6139 8:9856986 ০ 1013 91860110%] 09710:5080088 
80০ 009 01 609 00191956 9:%610108 69 ভা1)101) 16 1088 09620 01068 10811. 

1669 60 119690.--4 [56100 2০ 0050000670১ 216, 
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ধন্যবাদ দিয়া বক্তৃতা করিলেন । ১১ই, গোলদিখীর সভায় বিপিন পাল ও 

হীরেন দগ্ধ প্রভৃতি ছাত্রদের বিশ্ববিষ্ভালয় ত্যাগ করিতে বলিলেন! ইহার 
মূলে ছিলেন উপাধায় ব্রহ্গবান্ধব। এইখানেই নরম ও চরম পন্থীদের মধ্যে 
ফাটল ধরিল। ১৭ই, “ফীলভড এ্যাণ্ড এ্যাকাডেমি ক্লাব-এর সভায় সুরেন্জু 

ব্যানার্জী সভাপতি হইয়া! ছাত্রদের বলিলেন, ভাহারা যেন বিশ্বধিগ্ভালয় 
ত্যাগ না করে। এইদিন নরম ও চরমপন্থীদের ভেদ পাঁকা হইয়া গেল। 
ভগিনী নিবেদিতা এই লময় দাঞ্জিলিংয়ে বসিয়া লণ্ডন হইতে গোখলের 
প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিতেছেন । ২৪শে, পাস্তির মাঠে জাতীয় বিশ্ব- 

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সন্বল্প গৃহীত হইল । ২৬শে, ত্র মাঠের সভায় রংপুরে 
গুর্থা সৈন্য রাখার তীব্র প্রতিবাদ প্লুরা হইল। ছাত্র অন্দোলন সংহত ও 

স্থছগঠিত হইতে চলিয়াছে। 
ডিসেম্বর-_৩রা, পাস্তির মাঠে সম্পূর্ন গভর্ণমেপ্ট-নিরপেক্ষ হইয়া 

“আত্মপ্রতিঠা,ঃ ও “আত্মরক্ষার” সংকল্প গ্রহণ করা হইল । ইহাই বাংলার 
চরমপন্থীদলের ক্রীড়। (০:৪৫ ) দ্ূপে গৃহীত হইল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের 
খ্বদেী সমাজের প্রভাব দেখা যায়। ইহা! সুরেন্দ্র ব্যানাজী ও গোথলের 
মত 170061:86দের আবেদন-নিবেদন নীতির অম্পূর্ণ বিরোধী আদর্শ । 
ই, গোঁলদিশ্বীতে সভ! হইল। ১৭ই, পাস্তির মাঁঠে পমস্বদেশী আন্দোলন 
ও তাহার ভবিষ্যৎ” সম্পর্কে ব্তৃতা হইল । ১৮২১।২২।২৩শে এই চারিদিন, 
বিপিন পালের নেতৃত্বে ফীল্ড, গ্যাণ্ড খ্যাকাডেমি ক্লাব-এ আলোচনার 

পর ২৪শে তারিখে, সি, আর, দাশের বাড়ীতে চরমপন্থীদের প্রতিষ্ঠান 

“স্বদেশী মণ্ডলী” ভূমিষ্ঠ হইল । ইহা ইতিহাসে একটি ন্মরণীয় ঘটনা । স্বদেশী 
মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চরমপন্থী বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি এইখান 

হইতেই পৃথক্ হইয়া কাশী কংগ্রেসে রওনা হইলেন । বাংলার নরমপন্থী ও 

চরমপন্থী কাশী কংগ্রেসের পূর্বেই মিঃ সি, আর, দাশের বাড়ী হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল। সি, আর দাশ নরমপন্থী বিরোধী, চরমপন্থী 
দলভুক্ত । এই পীচমাসের আন্দোলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সক্রিয় অংশ 

গ্রহন করিয়াছিলেন ।- 

(১) বিপিনচন্ত্র পাল, (২) উপাধায় ব্রঙ্গবান্ধব, (৩) শ্টামনুন্দর চক্রবর্তী, 

(৪) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫৫) স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (৬) রাজা 
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স্ববোধ মল্লিক, (৭) ব্যারিষ্টার এ» চৌধুরী, (৮) ব্যারিষ্টার জে, এল, রায়, 
(৯) সি, আর দাশ, (১৯) মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, (১১) হীরেন্্রনাথ 

দত্ত, (১২) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, (১৩) কৃষ্ককুমার মিত্র, (১৪) মৌলভী 
লিয়াকৎ হোসেন (১৫) শচীন্দ্রপ্রসাদ বন, (১৬) রমাকাস্ত রায়। এবং (১৭) 

অশ্বিনী কুমার দত্ত । 

এই পাঁচমাসে “ভন্ সোসাইটি (1092 5০০৫5 ) অপেক্ষা “যীীলড, 

এ্যাণ্ড এ্যাকাডেমি ক্লাব (ছ1610 ০৫ 4১০৪৫625018) হইতেই প্রেরণা 
ও উত্তেজনা বেশী আসিয়াছে । ইহাই ভগিনী নিবেদিতার এই সময়কার 

জীবন ইতিহাসের পটভূমিকা । আন্দোলনের এই প্রজ্ছলিত অবস্থায় তিনি 
নিজেও একটি জলস্ত অন্নিশিখ|। ৃ 

নিবেদিতা দার্জিলিং হইতে কলিকাতা আপিয়। একটি বাগান বাজ্ীতে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। গত কয়েকমাস তিনি কলিকাতা ছিলেন 

ন।। সুতরাং পুলিশ তাহার কথা একবপ ভুলিয়া গিয়াছিল। পুলিশের 
উপদ্রবের মধ্য দিয়াই সাবধানী অথচ নির্ভীক নিবেদিতা তাহার জিবনের 
ব্রত সম্পন্ন করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। তাহার জীবনের পথে অগ্রসর 
হইতে বহু বিদ্ব ছিল। এখন তিনি কাশী কংগ্রেসে রওনা হুইবেন। 

কাণী রওনা হইবার পূর্বে তিনি কংগ্রেস সম্পর্কে সংবাদপত্রে এই বলিয়া 
একটী বিবৃতি * প্রচার করিলেন যে, কংগ্রেস ইহার সভ্যদের মধ্যে 

জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবে । এবং হিমালয় হইতে কেপ কমোরিন্ 
এবং মণিপুর হইতে পারস্য উপসাগর মধ্যে যে একটি বিরাট পরিবার 
বাস করে, তাহাদের পরস্পর সঙ্কান্ুভৃতির ভাব কংগ্রেস প্রকাশ করিবে। 

২৪ শে ডিসেম্বর। অর্থাৎ কংগ্রেস বসিবার তিনদিন পূর্বে নিবেদিতা 

কাণীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গলেন মহারাজ আগে গিয়া, বাড়ী ঠিক 
করিয়া রাঁখিয়াছিলেন। তিলভাগ্ডেশ্বরের সঙ্গীর্ণ গলির মধ্যে এই খোলার 
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বাড়ীটি অবস্থিত ছিল। এই বাড়ীটির নীচের ঘর গুলিতে অফিস 

বসিয়াছিল। কতকগুলি সেক্রেটারী লইয়া নিবেদিতা এই অফিসে বসিয়া 
কাজ করিতেন। বিরুদ্ধ মতের নেতার সকলেই নিবেদিতার কাছে 

আপিতেন, পরম্পর আলাপ আলোচনা করিতেন। রমেশ দত্তকে সঙ্গে 

করিয়া! বরোদার মহারাজা আসিতেন। নিবেদিতা পূর্বেই বরোদার মহা- 
রাঁজার সহিত বরোদাতে গিয়া (১৯০২ অক্টোবর) পরিচিত হইয়াছিলেন। 
একদিন রাত্রিতে নিবেদিতার বাড়ীতেই গোখলে আসিয়া বরোদার 
মহারাজার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তী বলিয়া গেলেন। এবং তাহার 

পরিকল্পনাটি সকলকে বলিলেন। নিবেদিতার বন্ধুরাই গোখলের 

৭8615215095 06 [72019 9০০1০৮”র প্রথম সভ্য হইলেন । গোখলের কাজে 

নিবেদিতাঁর হত্ত সর্বদাই লক্ষিত হয়। 

নিবেদিতাঁকে বাহিরে বড় একটা দেখা যাইত না। অথচ নেতাদের 

গতিবিধির জগ্য তিলভাগ্ডেশ্বরের গলি সরগরম হইয়া উঠিল। নিবেদিতা 
অন্তরালে থাকিয়া সকল কাজ করিলেন। চিরদিনই তিনি এইরূপ করিয়া 
আপিয়াছেন। 

এখন একবার কংগ্রেসে আসা যাক্। বিপিন পাল প্রমুখ বাংলার 
চরমপন্থীদল বলিলেন, কংগ্রেসকে বাংলার বয়কট মানিয়া লইতে হইবে। 

সভাপতি গোথলে তাহার অভিভাষণে বলিলেন, বয়কটু কথাটার মধ্যে 
একটা! প্রতিশোধ ও বিদ্বেষের ভাব রহিয়াছে । ইংলগডের সহিত আমাদের 
ষে সম্পর্ক, তাহাতে কংগ্রেস বয়কট প্রস্তাব সমন্ত ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে 
সমর্থন করিতে পারে না। কিন্ত বাংলার জনমত উপেক্ষা করিয়া 
যেভাবে বাংলাকে লর্ড কার্জন দ্বিখপ্তিত করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালীর 

পক্ষে বয়কট সমর্থনযোগ্য 14561015505 076 0215 501296160092051 

2130 6£6801%6. 17768:09 19৮1 বাংলার চরম পঙ্থীর। ইহাতে সন্তুষ্ট 

হইলেন না। যুবরাজের অভিনন্দন প্রস্তাবের সময় বাংলার চরম পন্থীরা 
কংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া গেলেন। যুবরাজ বয়কটের ইহাই প্রথম 

হত্রপাত। যুবরাজ ও তাহার পত্রী ২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় আগমন 

করেন। বাংলার চরম পন্থীর। যুবরাজের অভিনন্বনে যোগদান করেন না। 

লোকমান্য তিলক পিংহবিক্রমে বাঙ্গালীর পক্ষ হইয়া কংগ্রেস মণ্ডপে 
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গশোখলে প্রভৃতি মডাবেটুদের আক্রমণ করিয়াছিলেন । আর একটি উল্লেখ. 
যোগ্য ঘটনা, লাজপৎ বায় বাংলার আন্দোলনকে অভিনন্দন করিয়া 

বলিলেন যে, বাংলার সিংহ এতদ্দিন শুগালের মত ছিল, কিন্তু লর্ড কার্জনের 
উতৎপীড়নে বাংল! এখন সিংহৃবিক্রমে জাগিষ! উঠিষটছে। 

বাংলার বয়কট্ সম্পর্কে গোঁখ লে বিলাতে ধাকাকালীনই নিবেদিতার 
সহিত চিঠিপত্রে তাহার অনেক আলোচনা হইযাছে। নিবেদিতা বাকি 
বলিয়াছেন, আর গোখ.লেই বা তাহার উত্তরে কি লিখিয়াছেন, তাহা 
আমরা জানি না। 

ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মাদ্রাজ কংগ্রেসের (১৯০৮) সভাপতির 
অভিভাষণে এই কাণী কংগ্রেসেব উল্লেখ করিষা বলিয়াছেন যে, বাংলার 
চর্মপন্থীদলের নৃতন আন্দোলন সর্বপ্রথম কাশী কগ্রেসেই দেখা যাষ। 
কাশী কংগ্রেস সম্পর্কে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের মন্তব্য খুব ঠিকই হইয়াছে ।* 

ভগিনী নিবেদিতা এই কংগ্রেসের বিবরণী “40 78115) 05016 

এই নাম দিষ! প্রতিদিন সন্ধা বেলায় ্েটস্মান” পত্রিকার সম্পাদক 
র্যাটক্লিফকে কলিকাতাষ পাঠাইতেন। এই বিবরণগুলির মধ্যে কংগ্রেস 

রাজনীতির দুর্বলতা! কোথায়, তাহা তিনি নিখুত ও নির্মমভাবে লিপিবদ্ধ 
কবিয়াছেন। কংগ্রেস সম্পর্কে নিবেদিতার একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়-_ 
0510 800. 5909291 106915 গ্রন্থে (৪৯ পৃঃ)। এ প্রবন্ধে তিনি 

'লিখিয়াছেন যে», কংগ্রেস দলাদলির রাজনীতি নহে। ইহা জাতীয় 
আন্দোলনের রাজনৈতিক অংশমাত্র। ইহা দলাদলির রাজনীতি হইতে 
পারে না। *% 
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প্রিগ্প ক্রপাটকিন্ শিল্পা এবং অববিন্দের গুপ্তসমিতির পরামর্শদাতা 
নিবেদিতা কি মনে করেন যে, আবেদন-নিবেদনবাদী গোখ.লে, নিক্ষিয় 

প্রতিরোধবাদদী বিপিনচন্দ্র, আর সন্ত্রাসবাদী অরবিন্দ, কংগ্রেস মণ্ডপে 

একসঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ করিতে পারেন ? 

কাধ কংগ্রেসের জের 

ভগিনী নিবেদিতা কাশী কংগ্রেস হইতে কলিকাতা ফিরিলেন। তিনি 

কোনদিন কংগ্রেস রঙ্গমঞ্চে পাপপ্রর্দীপের সন্মুধে আসিয়া কোন বক্তৃত। 

করেন নাই। অথচ তিলভাগ্ডেশ্বরের গলিতে তাহার বাড়ীর নিচের তলায় 

যে অফিস বসিয়াছিল সেখানে কংগ্রেসের সকল প্রদেশের বিভিন্ন মতাবলম্থী 

সকল নেতা আসিয়াই তাহার সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। 
ডন সোসাইটির মাধ্যমে তিনি যেমন বাংলা দেশের সকল জ্ঞানী গুণীর 

সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন, কাশী কংগ্রেসে নেপথ্যে থাকিয়াও তিনি 

ভারতের সকল প্রধান রাজনৈতিক নেতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার ও 

মিশিবার স্বষোগ পাইলেন। কোন একজন বিদেশী মহিল! ভারতব্ষে 

আজও পর্য্যন্ত এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পাবেন নাই | 
কাশী কংগ্রেসে বাংলার চরমপন্থীর। মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবকে দলতুক্ত করিয় 

ভারতের সকল প্রদ্দেশের নরমপন্থী দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন। 
লোকমান্ত তিলক (“মারাঠ। যার পাদ্গীঠ আর কেশরী যার বাহন”) আর 

পাঞ্জাব-কেশরী লাজপৎ ইহারা উভয়েই বাংলার নিক্ষিয়-প্রতিরোধের 

প্রবর্তক বিপিনচন্ত্রকে ব*কট প্রস্তাবে সমর্থন জানাইলেন। অপর প্রদেশের 
নবুমপন্থী নেতারা সমর্থন দূরে থাকুক, বিরোধিতা করিলেন। 

পরবর্তী কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেসে (১৯০৬) এই নরম ও চরমপন্থী 
দলের ছন্দ আরও ঘোরালো৷ রকম হইয়া দেখ দিয়া তারপর খুরট 
কংগ্রেসে (১৯০৭) এই দলাদলি চরমে উঠিয়! মারামাবিতে গিয়া পৌছিল। 

কংগ্রেসুভাঙ্গিয়া গেল। 

কল্পিকাতা (.৯৯৯ ),কগ্রেছে ' লিবেদিতা সাংঘাতিক গীড়ায় ।মুমূধূ 
অবস্থায় শধ্যাশারী। আর স্ুরন্ট কংগ্রেসের সময় তিনি -ভারতরর্ষেই 
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ছিলেন না। পুলিশের দৌরায্ম্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় ০ 
গিয়াছিলেন। 

কাশী কংগ্রেসের পর হইতেই লাল--বাল--পাল (লাল। লাজপৎ, 

রাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ) চরমপন্থীদলের এই ব্রিমৃর্তি ভারতের 

রাজনীতিক্ষেত্রে আবিভূতি হইলেন। অববিন্দ তখনও বরোদা হইতে 
আসেন নাই। আসিবার জন্য প্রস্তত হইয়াছেন । তিনি আসিয়াই প্রথমে 

গোপনে সন্ত্রাসবাদের দ্বিতীয় পর্ধ আরম্ভ করিবেন, এবং ছয় মাস পবেই 
প্রকাশ্্ে বিপিন পালের নিক্তি্ন প্রতিরোধে যোগ দিবেন। বাংলায় চরমপন্থী 
দলের প্রধান নেতা বিপিনচন্ত্র পাল। তিনি সম্বাসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। 

অরবিন্দ প্রবর্তিত সন্ত্রাসবাদী গু সমিতির দ্বিতীয় পর্যেও ভগিনী 

নিবেদিত! অরবিন্দের সহিত হাত মিলাইবেন। তিনি যে বরোদায় (১৯৭২, 
অক্টোবর ) অরবিন্দের হাতে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন-_-"পান আমার 

উপর নির্ভর করিতে পারেন, আমি আপনার বন্ধু” (০9806 9০০০, 2০০, 

] 200 504 5115)» এই প্রতিষ্ররতি নিবেদিতা তাহার জাবনের শেষ দিন 

পর্যন্ত ভঙ্গ করেন নাই। এই বৎসরে বাংল! দেশে দ্বিতীয়বার যে 

সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হইল, তাহাতে অরবিন্দ ও নিবেদিত একদিকে, আর 

বিপিনচন্দ্র পাল সন্থাসবাদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া বিপরীত দিকে । 

কাশী কংগ্রেস যখন শেষ হয় (২৯শে ডিসেম্বর ১৯০৫) সন্ত্রীক যুবরাজ 

তখন কলিকাতায় আসিলেন। ভূপেন বন্থু সগ্ভ কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া 

ধূলিপায়ে স্টামার ঘাটে যুবরাজজকে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিলেন। চরমপন্থীর। 

যুবরাজের অভ্যর্থনা বয়কট করিলেন। বাংলার চরম পস্থীরাই যুবরাজ- 
অভ্যর্থন| বয়কটের প্রথম প্রবর্তক | বাংলার চরম পন্থী ও নরম পন্থী ছুই দলে 
ক্রমেই ছাড়াছাড়ি হইতে লাগিল। 

নিবেদিতা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে, বিশেষত কংগ্রেসের মধ্যে, নরম 

ও চরম পন্থী এই ছুই দলের দলাদলি পছন্দ করেন নাই। বিদেশী 
গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে একটি দল থাকাই তিনি বাঞ্চনীয় মনে 
করিতেন। কংগ্রেসের মধ্যে ছুই দ্বলের কলহ (০965 ০1059) ইংরেজে 
রাজনীতির অন্ধ অনুকরণ 
০16 9.8 ৯6075119655 0- 49. 



৮৪ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাষ 

নিবেঙ্গিত। যদি রমেশ দত্ত গোখ লেকে একদিকে, এবং তিলক, ফিপিন 

পাল ও অরবিন্দকে অন্তদিকেঃ আবার তারই মধ্যে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে 
বিপিন পাল ও অরবিন্দকে এক দলভুক্ত করিতে চান, তবে তাহা আদর্শ ও 

বাস্তব উভয়দিক হইতেই অসম্ভব নিবেদিতা প্রথম শ্রেণীর আদর্শবাদী 
দেশপ্রেমিক (98৫০১), কিন্তু প্রথমস্রেণীর ধুরন্ধর রাজনীতিবিশারদ 
(5৮01:2%/৫. 70116101918) নহেন। 

ভগিনী নিবেদিতাঁর একসঙ্গে গোখ লে গ্রীতি ও অরবিন্দ প্রীতির মধ্যে 
সামঞ্জন্ত নাই । নিবেদিতা বলিতেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে গোখলে 

তাহার বাজন্ব সচিব ( চ/080702 711005661) হইবেন। কিন্ত তার 

অণগেতো,ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে হইতে? ইহা লইয়াই তো মতভেদ । 
অর্থনীতি বিশারদ নিরীহ মডারেট গোখলে কি নিবেদিতার আয়লণ্ড ও 

রাশিয়ার 'অন্থকরণে অন্ত্রাসবাদ (60:011908 ) ও বিপ্লব (195০9100023 ) 

অনুমোদন করিবেন? কিছুতেই না। তবে দলাদলি ন! হইয়া উপায় কি? 
নিধেদ্দিতার গোখ.লে প্রীতি কিছুটা! ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর কিছুটা 

রাজনীতির দ্বিক দিয়া হয় তো প্রতিপত্তিশালী গোখবলকে হাতে রাখিবার 

চেষ্টাণ্' বটে? 

যুগান্তর পৃত্রিকা__মার্চ, ১৯০৬ ৷ 

আনন্দমঠের অনুকরণে, অববিন্দের ভব্নী মন্দির শেষ পর্যন্ত কলিকাতা 
'টাপাতলার গলিতে (২৭নং' কানাইলাল ধর লেনের বাড়ী) যুগাস্তর 
পত্রিকার অফিসে আসিয়া পরিণত হইল | বারীন্দ্রকুমার শোন নদীর 
তীরে কাইহুর পাহাড়ে মাসাবধি কাঁল চেষ্টা করিয়াও ভবানী মন্দির 
প্রতিষ্ঠার স্থান নির্দেশ করিতে পারিলেন না। ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া 

আসিলেন। অরবিন্দ ভাব (69.) দদিতে পারেন, কোন বাস্তব কাজ 
পরিচালন! করিতে পারেন না। অরবিন্দ লিখিয়াছেন, “আমি কবিতা ও-- 

দেশকে "মান ভালবাসি”। মুক্কিল ত্বখানে। কোথায় ভবানী মন্দিরের 
পরিকল্পনা, ৪: 0:00 005 50108101090010 ০৫ 00006170 01055১ 10 & 

0180 2700 006 ৪10 50627060101 ০810 1800. 905185,*--আর কোথায় 



ভগিন্শ নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ ৮; 

টাপাতলার গলির আডছায় .ছে'ড়া মাছুরের উপর বসিয়া বোমা রিভলবার 

সহযোগে কতিপয় আনাড়ি যুবকের ভারত উদ্ধারের প্রচেষ্টা ! 
প্রথম হইতেই ধুগান্তর পত্রিক খোলাখুলিভাবে বিপ্লববাদ গ্রচার করিতে 

আরম্তকরিল। ১৯০৪ থ্ষ্টাব্ব হইতে উপাধ্যায়ের “সন্ধ্যা, ঠিক এইরূপ 

প্রকাশ্ে বিপ্লববাদ প্রচার.করে নাই। 
নিবেদিতা ও অরবিন্দ কেহই বাংলা ভাষা উত্তমরূপে বলিতে পারেন না, 

লিখিতেও পারেন না । তথাপি ত্তাহার। উভয়েই যুগান্তরের সচনা হইতেই 
ইহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই যুগান্তরের আঅডডাই অরবিন্দ 
প্রবন্তিত বাংল দেশে গুপ্ত সমিতির দ্বিতীয় পর্ব বলিয়! ইতিহাসে প্রসিদ্ধ । 

গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্ধেও নিবেদিতা যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

তাহ! আমর! দেখিয়াছি । কেনন যারীক্্রকুমার লিখিয়াছেনঃ € বোমার, 

কাহিনী $ স্বদেশ? অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ )--“সিষ্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম। 
বি্লব কেন্দ্রটিকে তীর লাইব্রেরীর জাতীয়তা বিষয়ের প্রায় এক দেড়শ” বই, 

দিয়াছিলেন।” ইহা ১৯০৩ খুষ্টান্ের ঘটনা । পুনরায় ১৯০৬ মাচ্চ মাসে 
দেখিতেছি নিবেদিতাঁর বাড়ীতেই বারীন্দ্রকুমীর ও স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা, 

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যুগান্তরের সকল রকম গ্ল্যান স্থির করিয়া প্রথম সংখ্যা 

লিখিয়া ফেলিলেন।* 

স্থতরাং যুগান্তরের আড্ডার বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ভগিনী নিবেদিতার 

নেতৃত্ব ও পরামর্শ ব্যতীত আরম্ত হইল না। এই ঘটনার মধ্যেই ইতিহাসে 
নিবেদিতার নির্দিষ্ট স্থান কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। 

এখন এই যুগান্তর পত্রিকার সহিত অরবিন্দের কি সম্পর্ক তাহাই 
বলিতেছি। অবিনাশ ভট্টাচার্য ২০৬৪৩ তারিখে আমাদিগকে 

বলিয়াছেন যে, 
পাপা পা পট পাশ পা পা পপি 

ঈ [1৮9016% 1)80. 09912 17761079691 50101090590 161) 6119 01108108 

০০ ০৫ 62১9 ড08500%1) 16 988৮ 1786 100089 01096 13821001%  310059 

৪700 6105 50006971020 6))91 01 15910900059) 13100190015 8৮0 1006৮, 

1080. 919099890 62161 01809 8200 900100880 6)617% 8186 10092010918. 

ভ1,50 60৩ 0£506%৮ 50089159 10165 05600169 10700, 10 218701 

1906. 18 £90:9880690 6109 60205010%61070 91 00505 ০00:৩৬% 0219. 

(ফ্রালী জীবন-চন্রিত ; পৃঃ ৩০৯) 



৬৬ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্রবধাদ 

"অরবিন্দ মধ্যে মধ্যে যুগাস্তরে প্রবন্ধ দিতেন, কিন্তু তাহার নাম দিতেন 

না» তাহার বাংল! প্রবন্ধে সংস্কৃত ও মারাঠী শব ও অক্ষর পর্য্যস্ত থাঁকিত। 
অবিনাশবাবু ধ্রগুলির ভাব বজায় রাখিয়! ভাঁষ। সংশোধন করিয়া দিতেন । 
তাঁতে বারীন্্র অবিনাশ বাবুকে ধমক দিয়া বলিত--.কি ভুমি সেজদার 

লেখার উপর কলম চালাও !,--অরবিদ্দ ইহা শুনিয়া অবিনাশ বাবুকে 
সমর্থন করিত্তেন ।” 

স্বতরাং যুগান্তরের সহিত অরবিন্ের সম্পর্ক সঙ্বদ্ধে সন্দেহের আর 

কোনই অবকাশ রহিল না। কিন্ত আলিপুরে বোমার মামলায় (১৯০৯) 
মিং সি, আর, দাশ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যুগাস্তরের সহিত 
অরবিন্দের কোনই সম্পর্ক ছিল না। মঞ্ষেলের জীবন রক্ষার্থে উহ] বিচক্ষণ 
কৌন্সঁলীর সওয়াল মাত্র; সত্য ইতিহাস নয়। আর এই রূপ ক্ষেত্জে 
মিথ্যা কথা বলা দৌষের নগ্ন বলিয়া অরবিন্দ তাহার গীতা প্রবন্ধে লিখিয়া 

গিয়াছেন। যুগাস্তরের পরিকল্পন! নির্ঞল1 বিপ্রব, কোনই ঘোর প্যাচ 
লাই ) ১ম--বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি ; ২য়-_গরিলা যুদ্ধ; ৩য়-_ 
দেশীয় সৈন্যদের সাহায্যে, ক্ষমতা হন্তগ্রন্ত করিবার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ । 
ষ্াস্তর পত্রিকা একথা খোলস লিখিতে দ্বিধা করে নাই। নিবেদিতা ও' 
অরবিন্দের সমর্থন ছাড়া যুগীস্তর তাহাদের এই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা প্রকাশ 
করিতে পারিত না । ইহা শুধু মডারেট বিরোধী নয়, বিপিনচন্দ্রের নিষ্তিষ 
প্রতিরোৌধেরও বিরোধী । 

বরিশাল কনফ্কারেন্স ; (১৪ই এপ্রিল--১৯০৬ ) 

নিবেদিতা এই কন্ফারেন্দে উপস্থিত ছিলেন না। অরবিন্দ ছিলেন। 
তথাপি পরোক্ষভাবে এই কনফারেন্সের প্রভাব নিবেদিত ও অরবিন্দের 
জীবনে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে । 

জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ব্যারিষ্টার এ, রস্থুল এই সভার সভাপতি। 
বিলাতে থাকাকান্পীন তিনি অরবিন্দ ও মিঃ সি, আর, দাশের সহিত বন্ধুত্ব 

সুত্রে আবদ্ধ হর্নঃ$ এই কনফারেন্সের বিশেষত্ব, হিন্দু-মুসলমান ছ্বন্বও নয় ঃ 
চরমপন্থী ও নরমপন্থীর ঘন্বও নয়। ইহা ফুলারী দূমন নীতির চয়্ম প্রকাশ। 



ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্রববাদ ৮৭ 

কারলাইল সাহেবের সাকুর্লার প্ৰন্দেমাতরম” ধ্বনি কেহ করিতে 
পারিবে না, মুখে উচ্চারণ মাত্রও নিষেধ । কিন্তু সভাপতি লইয়া শোভাযাত্রার 

সময় প্বন্দেমাতরম” ধ্বনি শোনা গেল। ফলে ম্যাজিষ্রেট সাহেব, মিঃ 

এমাসন, সরেন্ত্র ব্যানীর্জীকে গ্রেপ্তার করিয়া চারশ” টাকা জরিমান! 
করিলেন। মনোরঞ্রন গুহ ঠাকুরতাঁর পুত্র বালক চিত্বরঞ্জনকে পুলিশ লাঠির 

আঘাতে রক্তাক্ত দেহে পুকুরের জলে ফেলিয়া দ্িল। সতায় বাণ্ডেজ বাধা 

চিন্তরঞ্জনকে সম্মুখে রাখিয়া মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতাঁ যে আবেগময়ী বক্তা 

দিলেন, তাহার ফলে সভার মধ্যে একটা হিংস্র উত্তেজনার ভাব প্রকাশ 

পাইল। প্রলিশ'আসিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল । রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য 
শাখার জন্য যে অভিভাষণ লিখিয়! নিয়া গিয়াছিলেন, তাহা! পকেটে লইয়াই 
কলিকাতায় ফিরিলেন। সভায় সকলে উঠিয়া আসিলেও রুষ্ণকুমার মিত্র 
এক1 বসিয়া রহিলেন। ভূপেন বস্তু তাহাকে অবশেষে হাত ধরিয়া টাঁনিয়! 
বাহিরে আঁনিলেন। 

বিপ্রবী অরবিন্দ নীরবে বিন্বয় বিক্ষীরিত নেত্রে এ দৃশ্ত চাহিয়। দেখিলেন। 

তাহার মুখ নীরব ছিল, কিন্তু মন নীরব ছিল না। 

এই সভায় নরমপন্থী, চরপন্থী ছুই দলই আসিয়াছিলেন। নরমপন্থী দলে 
সুরেন্্র ব্যানাজী, ভূপেন বন্থ্, কাঁলীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণকুমাঁর মিত্র, 
শচীন্্রপ্রসাদ বন্থু প্রভৃতি আর চরমপন্থী দলে বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় 
রক্গবান্ধব, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি । অরবিন্দ চরমপন্থী দলতৃক্ত | 

ইহার মাত্র একমাস আগে অরবিন্দ ও নিবেদিতার নেতৃত্বে "যুগান্তর; 

পত্রিক! ও সন্ত্রাসবাদী যুগান্তরের আড্ডা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

সন্ত্রাসবাদীদের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া ভীষণভাবে দেখা দিল।* বিপ্লব 
খেয়াল নয়, সাধনার বস্ত। ”১৯০৬ এপ্রিল পুণ্যে বিশাল বরিশালের 

ঠিক পরেই কিন্তু বিপ্রববাঁদের মন্ত্রগুলো লৌকের কানে সহজে ঢুকত। 

এমন কি হোমরা মভীরেটও বিপ্লবের শোয়ালে সই দিতেন ।”--( বাংলায় 

বিপ্লৰ প্রচেষ্টা, হেমচন্ত্র কাজুনগো। পৃঃ ১১৭) 

এ উল্লাসকর দত্ত বলেন যে, “১৯*৬ সালে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে ইংরাজ রাজ-কর্পচাগী 
ও পুলিশের অকথ্য মত্যাচারী তাহার মনকে ক্ষুব্ধ করিয় দেয়। নেই হইতে তিনি বিশ্লবী হইবার 
সাধন। আরস্ক করেন ।” 

( তারতে জাতীর আন্দোলন--প্রভা চকুমার মুখার্ছি, পৃঃ ১৩৫-১৩৪) 



৮৮ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায়-বিপ্লববাদ' 

মডারেট বিপ্লবী হয়--সহজ কথা নয়। 

স্থরেন্্র ব্যানার্জী, এমন কি গোখ.লে, কড়া ভাষায় এই ফুলারী দ্রমন- 

নীতির নিন্দা করিলেন। অরবিন্দ ও নিবেদিতা কোন নিন্দা করিলেন না 

বরং একটি স্থুযোগ পাইলেন। 

ফুলার বধের চেষ্টা। 

বরিশাল কন্ফারেন্সের মাত্র একমাস পরেই মিবেদিতার সহিত পরামর্শ 

করিয়া অরবিন্দ ফুলার বধের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। বারীন্দ্র ফুলারের 
গ্রীষ্মাবাস শিলং যাত্রা করিলেন। তারপরে হেমচন্দ্র কা্থনগোকে 
হত্যাকারী মনোনীত করিয়া শিলং পাঠানো হইল ৷ হেমচন্ত্র নিজের নামটি 

গ্রোপন করিয়া লিখিয়ীছেন--“মেদিনীপুরের একজন ফুলার বধের ভার 

পেল। সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেনে সে গোয়ালন্দ যাত্রা করল। সেটা বোধ 

হয় ১৯০৬ খুষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহ । সন্ধ্যেবেল! তাকে শিয়ালদ' 

ষ্টেশনে পৌছে দিতে গেলেন পূর্বোল্লিখিত শ্রীভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত 1” (বাংলায় 
বিপ্রব প্রচেষ্টা ১ পৃঃ, ১২১)। 

বরিশালৈর দমন নীতির প্রতিক্রিয়। খুব গ্রুত কাজ আরম্ভ করিল। ইহা 
মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হইবে কি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে হইবে 3 
সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ আছে কেননা, অরধিন্দ তাহার শ্বশুর ভূপাল 

বন্থকে ১৯০৬, ৮ই জুন শিলংএ চিঠি লিখিতেছেন যে, “বারীন অসুস্থ, 
আমি তাঁকে শিলং চেঞ্জে (0192£০) যাইতে বলিতেছি। যদ্দি সে 

শিলং খায়, তবে আমি জানি যে আপনি বারীনের ভার নিবেন এবং 

তাকে যত্ব করিবেন।৮ সুতরাং, হেমচক্দ্রের মে মাসেন্ব তারিখ ঠিক নয়। 

অরবিন্দের চিঠি প্রমাণ করে যে, ইহা ৮ই জুনের পরের ঘটনা। 
শিলং, গৌহাটি, বরিশাল, রংপুর, সব স্থানেই হত্যাকারীরা ফুলারকে 

অনুসরণ করিলেন বটে, কিন্ত লাট সাহেবকে তাহারা হত্যা কৰিছে 

পারিলেন না। বরিশালে--“সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাঘ দূরে চলে 

গেলে, নৃতন কাচা শিকারীদের যে সোয়ান্তি মিশ্রিত আফশোধ হয় ফুলার- 

শিকারীদেরও প্রায়'তাই হয়েছিল।” (বাংলায় বিপ্বব প্রচেষ্টা $ পৃ, ১৪০) 



ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্নববাদ ৮৯ 

হেমচন্ত্র নিজেদের ব্যর্থ হওয়ীর কারণ খুব ঠিক ভাবেই লিখিয়াছেন। 
তাহার! 'অরবিন্দের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সব কথা বিস্তারিত বলিলেন। 

তিনি নীরবে সমস্ত কথা গুনিয়া শুধু হাত দিয় ইসার! করিলেন, “তোমর। 
বাড়ী চলিয়া যাও | এরূপ নিলিপ্ত ও নীরব বিপ্লবী পৃথিবীর ইতিহাসে 

বিরল। 

এখন ছুইটি প্রশ্ন আমাদের সম্মরথে উপস্থিত । ১ম-_ন্ুরেন্ত্র নাথ ব্যানার্জী, 

ফুলার বধের ষড়যন্ত্র আগে হইতেই জানিতেন কি না? ২য়-_ভগিনী 

নিবেদিতা ফুলার বধের ষড়যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত ছিলেন রি না? 

স্থরেন্দ্রনাথ তাহার আত্মজীবনীতে (পৃঃ ২৩১-২৩৪) এমন ভাবে 

লিখিয়াছেন যে, তিনি যেন আগে কিছুই জানিতেন না। যখন প্রথম 

শুনিলেন, তখন কিঞ্চিৎ হতভম্ব হইযা গেলেন। ([ 3 2 11016 

$888%916+ ) কিন্তু আমরা অন্য প্রমাণে দেখিতেছি* যে, তিনি আগে 

হইতেই সব জানিতেন। কেন না, তৃপেন্ত্রনাথ স্পট লিখিয়াছেন--“ফুলাবরের 
উদ্দেশ্তে বোমা ফেলা সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া বারীন্দ্র ও আমি যখন স্থরেন্দ্রনীথ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিমুলভলার গ্রীন্মবাসে গিয়াছিলাম, তখন তিনি এই 

“সোনার বাঙ্গলা” 291000)1৮এর কথা বলেন।” (দ্বিতীয় স্বাধীনতার 

সংগ্রাম--পৃং ১৪৬ )। 

ভূপেন দত্তের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। অতএব 
স্থরেন্্নাথ এই ষড়যন্ত্র আগে হইতেই জানিতেন। 

যে গুগ্তহত্যার ষড়যন্ত্র স্থরেন্্র বানাজী আগে হইতে জানিতেন, তাহ। কি 
ভগিনী৷ নিবেদিতা অবিদিত ছিলেন? বারীন্দ্র ও ভূপেন দত্ত বোমা দেখাইতে 
সিমুলতলায় স্ুরেন্ত্রনাথের নিকট ছুটিষ! গিয়াছিলেন, আর তাহার! কি 

কলিকাতায় ভগিনী' নিবেদিতার নিকট ইহা গোপন রাখিয়াছিলেন? 
নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়ীতে বপিয়াই না বারীন্দ্র ও ছৃপেন দত 
যুগান্তরের “প্রথম সুচনা” নিবেদিতাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া খসড়া করেন । 

সেই যুগ্বাস্তরের আড্ডার প্রথম বৈপ্লবিক কর্ম্ম নিষেদ্দিতার অজ্ঞাতসারে তো! 
হইতে পারেই না, বরং মনে করি, বিশ্বাস করি, যে অরবিন্দ ও নিবেদিতার 
একত্রে মিলিত পরামর্শ অন্ুসারেই এই ভয়ঙ্কর বৈপ্লবিক কর্মের হথত্রপাত 

হইয়াছিল । 
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কলিকাতায় শিবাঁজী উৎসব ও লোকমান্ধ টিতলিক। 

কাশী কংগ্রেসের কিছু আগেই বাংলার চরমপন্থীদল মিঃ সি, আর, 

দাশের বাড়ীতে পন্বদেশী মণ্ডুলীঢত”” সংহত হইয়াছে । এই “ন্বদেশী 
মণ্ডল” শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া লোকমান্য তিলককে নিমন্ত্রণ 

করিলেন। ৪ঠাঁজুন তিলক কলিকাতা আসিলেন। "তিলক সম্পর্কে 
নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতকার লিখিয়াছেন যে, তিলক ভারতের 

স্বাধীনতার জন্য একটা বিপ্লবের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। উহা! জাঁপান, 
রাশিয়া, ইটালী ও ফ্রান্সে সমধিত হইয়াছিল | এমন কি ইংলগডেও অক্মফোর্ড 
কেম্থিজ ও এডিনবরার হিন্দু ছাত্রের কতকগুলি সংবাদপত্রের ও 

পার্লামেণ্টের সভাদের সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। ভারতের চরমপন্থী হিন্দুগণ 
আইরিশ বিপ্রবীদের অনুকরণে নিজদিগকে “150০0211565 আখ্যা দিয়া 

সংগ্রামে অবতীর্ণ "হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। (ফরাসী জীবনচরিত, 
পৃঃ ২৯৬)। 

অরবিন্দ বরোদায় থাকিতে বোস্বাই তাজমহল হোঁটেলে মিঃ খাপার্দের 
সহিত বাংলায় গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন । 
সুতরাং তিলকের ইহা অবিদিত থাকিবার কথা নয়। এবং ভগিনী 
নিবেদিত! যে এই গুপ্ত সমিতির সহিত জড়িত, একথাও তিনি জানিতেন 

বলিয়া মনে হয়। 

লোকমান্য তিলক ৪ঠ1 জুন কলিকাতা আসিয়া ৬ই জুন একটি বক্তৃতা 
করিলেন। “বেঙ্গলী”” পত্রিকা তিলকের এ ব্তৃতাটি পর্যাস্ত ছাপাইলেন 
না। স্ুবেজ্ত্র বানার্জী গোসা করিয়া কলিকাতা হইতে একেবারে সিমুল- 

তলায় চলিয়া গেলেন। নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে রেষারেষি ক্রমেই 
বাড়িয়া চলিল। অনেক সাধাসাধি করিয়া সুরেন্দ্র ব্যানাজীকে সিমুলতল। 
হইতে কলিকাতা আনা হইল । তিনি ৭ই জুন সভাপতি হইয়া এক বক্তৃতা 
করিলেন। নরমে গরমে আবার কিছুটা মিটমাটের ভাব দেখা গেল। ৮ই 
জুন উৎসবের মেলা শেষ হইল । তিলকের কলিকাতা আগমনে ব্বদেশীর 
প্রজ্জলিত অবস্থায় আরও কিছুটা ্বতাহুতি দেওয়া হইল। আগুন আরও 
জলিয়া উঠিল, শিখা বিস্তার করিতে লাগিল। 

৯৭ই জুন, তিলক শোভাযাত্রা ও সমারোহের সহিত গঙ্গান্নীন করিতে 
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গেলেন । অবনীন্দ্রনাথের 'অক্কিত ভারতমাতার ছবি শোভাযাত্রার আগে 

চলিতে লাগিল। কামানের শব্দের মত কতকগুলি বোম! ফাটার ফাকা 

আওয়াজ রাস্তার জনতাকে এবং গবাক্ষের মহিলাদের সচকিত করিয়া! 

তুলিল। 

এই সমারোহের মধ্যেই অরবিন্দ ৮ই জুন তাহার শ্বশুর ভূপাল বস্থকে 
চিঠি দিয়া ফুলার বধের জন্ত বারীলকে শিলং পাঠাইলেন। লক্ষ্য করিতে 

হইবে যে, শিবাজী উৎসবের প্রকাশ্য রাজনীতিতে নিবেদিতা ও অরবিন্দ 

যেমন যোগ দ্রিতেছেন, ঠিক তেমনি আবার উভয়েই ঠিক একই সময়ে 

অন্ধকারের রাজনীতি-_ফুলার বধ ও রংপুরের বৈপ্ললিক ডাকাতির__নেতৃত্ 
করিতেছেন। আলে! অপেক্ষা অন্ধকারেই বিপ্রবীদের গতিবিধি বেশী। 

কাজেই উহাদের জীবন ইতিহাসে উহা! বথাঁষথ তুলিয়া ধর! সহজ নয়। 

প্রকাশ্ঠ ও অন্ধকারের রাজনীতির মধ্যে নিবেদিতা ও অরবিন্দ সর্বদাই 

একটা যোগাষোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। 

শিবাজী উৎসবে শিবাজীর আরাধ্য দেবী মা ভবানীর মুত্তি গড়িয়া 

পূজার অনুষ্ঠান হইল। শুধু তাই নয়, শিবাজীর গুরু রামদাসের মুর্তি 

গড়িয়াও পূজা হইল | স্থতরাং মৃত্তি পূজা, নর পূজা ছই-ই ফোড়যোপচারে 

করা হইল। ইহা ব্রাহ্মধর্্ের বিরোধী । সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণকুমার 

মিত্র ইহাতে আপত্তি করিলেন । মহা মুস্কিলের কথা। উপাধ্যায় ত্রদ্মবান্ধব 

এই শিবাজশী উৎসবে প্রধান উদ্যোগী বাক্তি। তিনি মিঃ সি, আর, দীশকে 

মধ্যস্থ মানিলেন | মিঃ সি, আর, দাশ দুই পক্ষ শুনিয়া বলিলেন, কালিঘাটের 

কালী মন্দির বাদ দিয়া আমর! কি দেশের লোকের নিকট পৌঁছিতে 

পাবিব ?* 

্রা্ম বিপিনচন্ত্র পাল প্রথমে কিছুটা! আপত্তি করিয়া পরে এই বলিয়। 
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চন্্রই (১৯০৭, ৬ই জুন) বাংলার গ্রামে গ্রামে শ্বেত-বর্ণের রক্ষা কালী পূজার 
ব্যবস্থা দিয়া শ্বেত ছাগল বলি দিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। 

ব্রাহ্ষগণ রামমোহনপন্থী। রাজা বামমোহনের দোহাই দিয়াই তাহারা 
মুণ্ডি পূজার বিরোধী । কিন্তু রামমোহন সবক্ষেত্রেই মৃষ্তিপূজার বিবোধী 
নহেন। ক্ষেত্র বিশেষে, তিনি মৃত্তি পূজার উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। 
মুভিতে ব্রন্মের আরোপ করিয়া পূজা করিলে গৌণভাবে ব্রহ্ম পূজা করা হয়। 
মনস্থিরের জগ্ঠ মুন্তি পূজার বিধি রামমোঁহনের লেখ! হইতে পাঁওষা যাঁষ।* 

ডাঃ ব্রজেন্্রনাথ শীল বলিয়াছেন, রামমোহনের মৃত্তিপূজা সম্বন্ধে কাল 
পাহাড়ী ব্যাখ্যাই একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। 

অরবিন্দ বরোদাতে নিজের বাড়ীতে বগলা মূর্তি পূজা করিয়াছেন। 
এক পায়ে দাঁড়াইয়া বগল! মন্ত্র অপ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্তিও পুজা 
করিয়াছেন। সুতরাং এতছুভষের ভবানী মুণ্তি পূজা কোনই আপত্তি 
হইতে পারে না। 

বন্দেমাতরম পত্রিক। (৭ই আগষ্ট, ১৯০৬) 

যুগান্তর পত্রিকার চারি মাস পরে, বরিশাল কনফারেন্দের তিন মাস 

পর, শিবাজী উত্সবের ছুই মাস পরে, এবং অরবিন্দের ফুদ্লারবধের 

ব্যর্থচেষ্টার মাত্র একমীস পরে বাংলার চরমপনস্থীদলেব সম্পদ “বন্দেমাতরুম্, 

পত্রিকা প্রকাশিত হইল। প্রধান সম্পাদক বিপিনচন্ত্র পাল, আর সহকারী 

সম্পাদক সঙ্ঞে প্রধান অববিন্দ এবং সেই সঙ্গে শ্ঠামস্থন্দর চক্রবর্তী, হেমন্ত 
প্রপাদ ঘোষ প্রভৃতি | 

ঘন ম্যাগাজিন” (১৮৯৩), নিউ ইণ্ডিয়া (১৯০১)১ “সন্ধ্যা” (১৯০৪), 
“ঘুগাস্তর' (১৯০৬), ইহাঁদের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া “বন্দেমাতরম্? 

পত্রিকা যাত্রা সুর কবিল । বাংলার ব্বদেশী আন্দোলন একটি অথণ্ড 

গ্রাণময় জীবন্ত বস্ত;) আর এই সব সংবাদপত্রগুলি তাহার বিভিন্ন অন্গ- 
প্রত্যক্গ স্বরপ। এই সংবাদপগুলির যীব যার নিজের বৈশিষ্ট্য দেদ্রীপ্যমান 

* *ন্ুস ধ্যানের দ্বার! অথাৎ মুত্্যাদর ধ্যান দ্বার চিত্ত স্থির হইলে পরে শুঙ্গম আত্মাতেও চিত্ত 
স্থির হইতে পারে।”' 

--( ভট্টাচার্ষের সহিত বিচার $ পৃঃ ৮২)। 
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'আবার সেই সঙ্গে ইহাদের সকলের মধ্যেই একটা যোগস্থত্রও অতিশয় 
প্রত্যক্ষ । ভগিনী নিবেদ্দিতা "ডন ম্যাগাজিন, “নিউ ইতডিয়া+, 'যুগাস্তর+ 

। প্রভৃতির সহিত প্রথম হইতেই সংশ্লিষ্ট। ণবনেমাতরম্? পত্রিকার সহিতও 

তিনি জড়িত ছিলেন। নিরেদিতার জীবন ইতিহাস যেমন তাহার শতাধিক 

অপ্রকাশিত চিঠিগুলির মধ্যে, তেমনি এই সফল এবং ইহার পরেও 
*্েটস্মযান, “মডার্ণ রিভিউ” ও “কর্্মযোগীন্, পত্রিকার পাতাগুলির মধ্যে 

লুপ্ত হইয়া আছে । কেহ উদ্ধার করেন নাই, এবং সেদিকে কোন চেষ্টাও 
হয় লাই। নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতেও ইহার বিস্তৃত বিবরণ 

পাওয়া যায় না। 

ণ্বন্দেমাতরম্* পত্রিক1 প্রকাশের মাত্র আড়াই মাস পরেই অরবিন্দ 
প্রভৃতির সহিত সন্ত্রাসবাদ লইয়! মত বিরোধ হওয়ায় বিপিন পাল সম্পাদকের 
পদ ত্যাগ করেন। 

'বন্দেমাতরম্ত পিক! ইংকখ্জেজ বঞ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার 

করিল । উহা লাভের জন্য বিপিন চন্দ্র সর্বপ্রথম নিক্ষিয় প্রতিরোধের 

(0885155  [63130906) কথা উখাপন করিলেন। পরে সন্ত্রাসবাদী 

(06:01150 অরবিন্দও উহা সমর্থন করিলেন। বাংলার চরমপন্থীদলের 

স্বদেশী, বয়কট, -_ জাতীয়-শিক্ষা,-শালিসী বিচার, স্বদেশী আন্দোলনের 
এ চাঁরিটি প্রস্তাবও বন্দেমাতরম্ পত্রিক। পূর্ণ সমর্থন করিল । জাতীয় শিক্ষা 

“সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা ষে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, 000152515র 

কোনো শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এ পর্যাস্ত তাহার আলোচনা পর্্যস্ত করেন নাই । 

ভগিনী নিবেদিতা যে এই অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী জাতি দ্বারা কতর্দিকে কি 
পরিমাণে অবহেলিতা ও উপেক্ষিতা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 

১৮ই সেপ্টেম্বর বিপিন পাল *7৮৪৮ 387101 1065175” প্রবন্ধে স্পষ্ট 

' দিখিলেন, ইংরেজ-বজ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতাই চরমপন্থী দলের আদর্শ । ভগিনী 

“নিবেদিতার আদর্শও তাহাই, এ ক্ষেত্রে, ইহার! তিনজনেই একমত । কিন্ত 

ইহ সম্পূর্ণ মডারেট-বিরোধী আদর্শ। ২০শে সেপেম্বর *[798191) 21100” 
এই ইংরেজ-বঞ্জিত আদর্শবাদ্দীদের খোলাখুলি ভাবে “ইডিয়ট” (12106) 
বলিয়া সম্ভাষণ করিল । বন্দেমাতরম্ তেলেবেগুনে জলিয়া উঠিয়া প্রাতি- 
আক্রমণ মুখে বলিল, *ইডিয়ট-হওয়! আমাদের একচেটিয়া নয়। মডায়েটরাই 
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“ইডিয়ট” 1৮ মডারেট ও চরমপন্থীদের বিরোধ এক ভয়ঙ্কর অবস্থায় আমিয়। 
উপস্থিত হইল । রাজনীতির অগ্রগতিতে এইরূপ উগ্র দলাদ্পি অপরিহাধ্য। 
বিপিন পাল ও অরবিন্দ ইহা বুঝিতেন 3 কিন্তু নিবেদিতা ইহা! কম বুঝিতেন। 
নিবেদিতার গোখলে-প্রীতি ইহার জন্য দায়ী, এ কথা বলিলে তাহার প্রতি 
"অবিচার করা হইবে আশঙ্কা হয়। 

৯ই অক্টোবর মিঃ গোখলের বক্তৃতা “বন্দেমাতরম্* তুলিয়া দিল। মি: 
গোখ.লে এই বলিয়া বক্তৃতা! করিয়াছেন যে, বিপিন পাল ও তাহার দলের 

সংখ্যা অতিশয় নগণ্য এবং দেশবাসীর উপর তাহাদের কোনোই প্রভাব 
নাই। ১২ই অক্টোবর “বন্দেমাতরম্” মিঃ গোখ লেকে-_খুড়িয়। মুখের মত 
জবাব দ্িপ। এই দলাদলি ও কটুক্তির্ণ, বিশেষতঃ গোখলের বিরুদ্ধে, 
ভগিনী নিবেদ্দিতার অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহার মতে ইহ। 

শক্তির অপচয় মাত্র। কিন্তু স্যর গুরুদাস ব্যানাজী লিখিয়া গিয়াছেন যে, 
“রাজনীতি অতি গহন বিষয়”। ইহার ব্য আর অপব্যয়ের খতিয়ান 

একদিন ইতিহাস অবশ্যই করিবে । 
আগামী কংগ্রেসে বন্দেমাতরম্-এর দল মি: তিলককে সভাপতি করিবার 

প্রস্তাব করিলেন । মভারেটরা ইহার বিরোধিতা করিলেন। মডারেট 
শিরোমণি মিঃ গোখলেও নাকি তলে তলে বিরোধিতা করিয়াছিলেন । এ 

সংবাদ নিবেদ্িতার কানে পৌছায় নাই, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। 
মিঃ সি, আর, দাশ আলিপুর বোমার মামলায় (১৯০৮-৯) “যুগান্তর” ও 

“বনদেমাতরম্?, এর পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'যুগ্রাস্তর”, 

“বন্দেমাতরম্ এর মতবাদকে উপহাস করে। ষুগাস্তর+ বলে, “আগে 

জাতিকে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে । পরাধীন অবস্থায় জাতীয় শিক্ষ!, 

শালিসী বিচার এসব কিছুই চলিবে না, চলিতে পারেনা ।১ 
মিঃ দাশের এই বিক্লেষণ খাঁটি সত্য ১ কিন্তু এই ছুই মতবাদের কাগজে 

সম্্রীসবাদী ও বিপ্রবী, নিবেদিতা ও অরবিন্দ সমান সহানুভূতি দেখাইয়া ও 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়! অগ্রসর হইতেছেন কিব্ধপে তাহাই প্রশ্ন । বিপিন- 

পাল জটিল নহেন, নিবেদিতা জটিল ; এবং বেণী জটিল অরবিন্দ । ইতিহাস 
এখনও ইহাদের জটিলতার সমাধান করিতে অগ্রসর পধ্যস্ত হয় নাই ।: অক্ষম 
স্বস্তি ভিন্ন বাঙ্গালী আর বেশী কিছুই ইহাদিগকে দেয় নাও তাও 
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আবার অরবিন্দকে অবতার করি! যতটা দিয়াছে, নিবেদিতাকে কিছুই 

দেয় নাই। 
বন্দেমাতরম্য এর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ মাত্রাজ হইতে তিরু- 

মালাচার্য্য নিবেদ্িতাঁকে তাহার “বাল। ভারত” কাগজে অম্পাদকের ভাব 

নিবার জন্ত সাদরে ও সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নিবেদিতা 

সত্তষ্ট হইলেন, কিন্ত ্ী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না । কেন না, 
তখন তিনি সন্ত্রাসবাদী যুবকর্ধের সিন্ফিন্দের গুগু সমিতির নিয়ম কান 

শিক্ষ1 দিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন । (ফরাসী জীবন চরিত ; পৃ ৩০০)। 
ঠিক এই সময়ে (১৩ই আগ, ১৯০৬) সম্ভবতঃ নিবেদিতার পরামর্শেই 

বাংলার সিন্ফিন্ অর্থাৎ যুগান্তরের দল বোমা তৈয়ারী শিখিবার জন্য 

হেমচন্দ্রকে প্যারিসে পাঠাইয়াছিলেন। দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার 

বিষয়। ১ম, নিবেদিত। একই সময়ে, একই সঙ্গে বন্দেমাতরম্এর সহিত 

সংক্লিষ্ট আবার সেই সঙ্গে গুপ্ত সমিতির শিক্ষরিত্রীর পদে নিযুক্ত । এইখানেই 

অরবিন্দের মতই তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ জটিলতাপূর্ণ। ২য়, তিনি 

আইরিশ সিনফিন্দের কৌশলাদি (6০,০10) সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতির 

যুবকদের শিক্ষা! দিতে ব্যতিব্যন্ত। সিন্ফিন্দের কার্য প্রণালী সম্পর্কে 

তিনি একজন বিশেষজ্ঞ | 

বিপিন পাল সন্ত্রাবাদের বিরোধী কেন? 

«সোনার বাংলা” নামে গুপ্ত সমিতির একখানি প্রচারপত্র (সম্ভবত: প্রথম 

প্রচারপত্র) মেদিনীপুর সত্যেন বন্থুর নির্দেশক্রমে ক্ষুদিরাম বন্ধু বারা একটি 

_ সভায় প্রথম বিলি কর! হয়। 'পাইওনীয়ার” পত্রিকা ইহার ইংরেজী 

অনুবাদ প্রকাশ করে। রাজনৈতিক কারণে ইহাতে গুপ্ত হত্যার সমর্থ 

ছিল। ইহা তখনকার দিনে বিশেষ চাঁঞ্ল্যের সৃষ্টি করে। ওরা অক্টোবর 

বিপিনচন্দ্র পাল এই “সোনার বাংলা” অল্পর্কে 'বন্দেমাতরম্” পত্রিকায় 

বিখিলেন যে, পাগল। গারদের বাহিয়ে ধে সকল পাগল আছে রেবপ 

তাহার! ভিন্ন এইরূপ গুপ্ত হত্যা ব! বৈপ্লকিক ডাকাতি বর্তমান অবস্থায় কেত 

সমর্থন করিবে না। বিপিনবাতু খোলাখুলি 4490০ কথাটি র্যবহার 

' করিলেন? (দটব০ ০৩ ০০০16 ৪ 10580095518 00 %51]] ০৮৩7: 0১100 ০৫ 
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9101), | 

অরবিন্দ জুন মাসে ফুলারবধের জন্য বারীন্দ্রকুমারকে শ্বশুরের নিকট 

চিঠি লিখিয়া শিলং পাঠাইয়াছেন । আর নিবেদিতা মীদ্রাজে “বালাভার ত” 

পত্রিকার সম্পাদক হইবার নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া কলিকাতায় অরবিন্দ 
প্রবন্তিত গুপ্ধ সমিতির যুবকদের আইরিশ সিন্ফিন্দের অঙ্থ্যায়ী কাধ্যপ্রণালী 
শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। আর হেমচন্ত্রকে বোমা তৈরী 
শিখিবার জন্য প্যারিসে পাঠানো হইয়াছে । তিনি প্যারিসে বোমা তৈরী 
অনেকটা শিখিয়া ফেলিয়াছেন, স্গতরাঁং অরবিন্দ বিপিন পালের এইরূপ 

লেখার প্রতিবাদ ন! করিয়া পারিলেন না । তিনি বলিলেন “বন্দেমাতরম্, 

এর সম্পাদক সজ্ঘে কেহ কেহ যখন সন্তাসবাদের সমর্থনকারী আছেন, তখন 

এ পত্রিকায় প্রকাশ্তে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লিখিলে অরবিন্দ প্রভৃতি সম্পাদক 

সজ্ঘে থাকেন কি করিয়া । বটেই তো। ফলে বিপিন পাল সম্পাদকের 
পদ ত্যাগ করিলেন। 

১৯২০১ জুলাই মাসে এলাহাবাদের €0৩01০০1৪৮ পত্রে বিপিনবাবু 

লিখিলেন,--(বাংল। অন্থবাদ) 

«আমি ১৯০৬ খুষ্টান্ে “বন্দেমাতরম্” পত্রের সম্পাদক ছিলাম.। 

'পাইওনীয়ার তখন “সোনার বাংলা” নামক একখানি গোপনে প্রচারিত 
পুস্তিকার সন্ধান পান। *% * * * তাহাতে রাজনীতিক উদ্দেশ্টে কোনরূপ 

গুপ্তহত্যা সমধিত হইয়াছিল। আমি এই গুপ্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ নিন্দা 

করি এবং বলি ইহা? কাপুরুষোচিত-ইহাতে জাতীয় দলের অনুষ্ঠানের 
মেকুদণ্ড ভগ্ন হইতে পারে। আমাদের “বন্দেমাতরমের” লৌকদের মধ্যে 
(50706 10610515 0£ 001 8086) ইহাতে অসন্তোষের সম্ভব হয়। ** ক 

'বন্দেমাতরমে”র সহিত আমার সম্বন্ধচ্ছেদের তাহাই কারণ।” 
বিপিন পাল রাজনৈতিক গুপ্তহত্যাকে বলিলেন, (১) ইহা কাপুরুষের 

কাঁজ, (২) ইহ! চরমপন্থীদলের নিক্ষিয় প্রতিরোধের প্রচার বন্ধ করিয়া 
দিয়া জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়। দিবে? (৩) আমাদের নিরন্তর ও অসহায় 



ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ ৯৭ 

অবস্থায় যখন প্রকাশ্ঠ সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভব নয়, তখন রাজনৈতিক গুগুহত্যা 
অসমীচীন। লক্ষ্য করিতে হইবে, বিপিন পাঁল অহিংসার কোন অজুহাত 
ভুলিলেন না । ০:-৬1০1৩2০, এর কোন দোহাইও দিলেন না । রাজা 

বামমোহন লিখিয়াছেন (“বক্ষণেসেবধি+--১৮২১)-আমাদের পরাধীনতার 

কারণ, হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা ও জাতিভেদ, যাহা সর্বপ্রকার 

অনৈক্যতার মূল হয় ।” পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভের জন্য হিংসাত্যাগ 
করিবে না ইহাই রামমোহনের "অতিশয় সুস্পষ্ট অভিমত। কিন্তু বিপিন- 
বাবুর সিদ্ধান্ত অনুসারে নিবেদিতা ও অরবিন্দ ছুই জনেই পাগল! গারদের 
বাহিরে পাগল মাত্র । ইহা “12190 01009: এর 41০৮ বলা অপেক্ষাও 
অধিকতর তীব্র কষাঘাতপূর্ণ কঠোর সমালোচনা । রবীন্দ্রনাথের এই 
সময়কার একটি গান মনে পড়িতেছে--- 

“যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিসনে কিছু । 

আজকে তোরে কেমন ভেবে গাষে ছুড়ে ধুলো দেবে, 

কাল সে প্রাতে মাল হাতে ছুটবেরে তোর পিছু পিছু” 

নিবেদিতা ও অরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গানটি কি সার্থক হয় নাই? 

অরবিন্দের কলিকাত। আগমন 

১৯০৬, ৭ই আগষ্ট অরবিন্দ “বন্দেমাতরম্+ সম্পাদক সঙ্যে যোগ দিলেন 
এবং ১৫ই আগষ্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। 
“বন্দেমাতরম্ এর সম্পাদকের কাজের জন্য কোনো! বেতন ছিল না। আর 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদের জন্য মাসিক মাত্র পঞ্চাশ টাঁকা। 

বেতন নির্ধারিত হইল ।, বরোদায় কলেজে অধ্যাপনার অন্য তিনি মাসে 
সাঁড়ে সাতশ” টাক বেতন পাইতেন। মাসে পঞ্চাশ টাকায় তিনি নিজে ও 

তাহার সংসার চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নিবেদিতা ১৯০২, অক্টোবরে 
বরোদায় অরবিন্দের সহিদ্ধ প্রথম সাক্ষাতের সময়েই অরবিন্দকে বাংলা- 
দেশে কলিকাতায় আসিয়া কাজ করিবার প্রস্তাব করেন। অরবিন্দ তখন 

পশ্চাতে থাকিয়া! কাঁজ করিবেন, এই কথা বলিয়া নিবেদিতার কথায় রাজী 
হন নাই। এক্ষপে তিন বৎসর নয় মাস পরে নিবেদ্দিতার প্রস্তাব অন্ুসারেই 

শী 



ও স্তখিনী সিবেদিতা ও বাংলায় বিগবরাঘ 

অরবিন্দ বরোদা ছাড়িয়। কপিকাত। ক্ষযামিকেন। অরবিন্দ বলিয়াছেন ঘ়েঃ 

হয়েমী আন্দোলন তাহাকে বাংলায় াঁলিমাছে- 55545810682) ৪2 
1 চ৪৪ 2৪ 2760 8১০ 58116 8818” 1 ই ও ১৫ই আগস্টে প্রকাক্ঠ 
রাজনীতিতে অরবিনারে দিবালোকে ল্প্ দেখা যাইবে । কিন্ত ইহা ছাড়া 
একটা অন্ধকারের রাজনীতি আছে, মেখালে অররিন্দ ও নিবেদিতাক্কে 

একত্রে দেখিতে হইরে। উহা আইরিশ সিন্ফিন্ মতাবলম্বী গুণ সমিতির 
রাজনীতি। অররিন্দ লিন্ফিন্ মতারলম্বী ছিলেন কি না? ইহার উত্তর মিঃ 
নেছিন্সন দিয়াছেল।+% ভ্বতরাং গপ সমিতির কারে আমরা! নিবেদিতা 
ও অরবিন্দ উভয়কেই আইরিশ সিন্ফিন্ মতাবন্রত্বী দেখিতে পাই। ডাঃ 
রাসরিহারী ঘোষ মাপ্রাজ কংগ্রেসে (১৯০৮) ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন 
যে, চরমপন্থীরা আইরিশ সিন্ফিন্ এর উপর ভিত্তি করিয়! নিক্ষিয় গ্রতি- 
রোধের ব্যাপক পরিকল্পল। করিয়াছে | স্বামী রিবেকানন্দের দেহত্যাগের 

পাচ বৎসরেরও অল্্রকাল মধ্যে আমরা বাংল] দেশে ব্বদেশী আন্দোলনের 

প্রজ্জলিত অবস্থায় দেখিতে পাই তিনটি ধারা সমান প্রবাথিত হইতেছে-__ 
১ম,ল্নুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী--আদর্শ, ওপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন, 

উপায়, আবেদন-নিবেদন নীতি । 

য়»-বিপিনচন্দ্র পাল- আদর্শ, ইংরেজবর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা,_-উপায়, 
নিক্ষিয় প্রতিরোধ (08531৮6 76515627002) । 

ওয়,_লিবেদিতা ও 'অরবিন্দ-_ আদর্শ, ইংরেজবর্জিত স্বাধীনতা, উপায়, 
পর পর সন্ত্রাসবাদ, গ্রেবিলা যুদ্ধ, শেষে--(সৈম্ ভাঙ্গাইয়া আনিয়া) সশস্ত্র 

প্রকাশ্ত বিদ্রোহ । স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের সহিত বাঙ্গালশর 

এই আন্দোলনের কোনই সংঅর ছিল নাঁ। বিবেকানন্দ শিষ্তা নিবেদিত! 

কিন্তু এই আন্দোলনের সহিত শুধু জড়িত নহেন, ইহার মধ্যে অস্ষিপয় 
সাংঘাতিক যে ধারা, তাহাকে পরিচালিত করিতেছেন । বিনা কারণে 

স্বামী ব্রহ্মালন্দ ও বেলুড় মঠের অপরাপর জল্ন্যাসীর। বিবেকানন্ব-শিল্তা 

নিবেদ্দিতাকে বিষধর সর্পের মত পরিত্যাগ করেন নাই। বেলুড় মঠের 

++ 81515100015 0870988, ৪৭ 179 920)181996 16 ৮০ 109, 5৪ 8189 
[091 10০01105০91 9180 100, (109 বত 908718 10 25388; ) 
9518890, 20. 8৫1 



জগ্গিমী লিবেছ্িত। ও রাংলায় শিপ্রবরাদ' ৯৯ 

সন্ন্যাসীর! গু ভষ্টা, আর নিবেছিত। এই অগ্নি যুগ্নের সর্জাপেক্া। বিগজ্জলক 

থারার একদ্ন প্রধান শর] | ৃভার মাত কষেকদিন পূর্বে ব্বাী বিঃ 

বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার গুরুভাই লিয়্ স্্যাসীরা নিবেরিতার 
উত্বাপ সহ করিতে পারিবে না। শিব বিষপান করিতে পারেন, অন্ত 
(দবতারা পারে লা। 

মিঃ গোখ.লে ১৯০৬ খুষ্টান্দে এক চিঠি পাইলেন যে, তাহাকে হৃত্যা করা 
হুইবে। নিবেদিতা এই চিঠির কথা জ্বানিয়া পাগলের রত ছুটাছুটি করিতে 
লাগিলেন। তিনি সন্ত্রাসবাদী যুবকদের একে একে জ্িজাস! কৰিতে 
লাগিলেন, “তুমি কি ইহা করিয়াছ? আমি জভস্ভব মলে করি না। এখন 

যে সময়, তাতে নিজেদের মধ্যে এইরূপ খুনাখুনি কর! উচিত হইবে না” 
(ফরাসী জীবন চরিত-_-পৃঃ ৩০৪) 

মিঃ গোখ.লে বিপিন পালকে তীত্র আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং বাংঙার 

জাতীয় দলকে নগণ্য ও তুচ্ছ বলিয়া উপহাস করিয়াছিবেন। জ্মাতীয় 
'দলের মধ্যে সন্্রাসবাদীরা কিন্ত আর যাই হউক, উপহ্ায়ের বন্ধ লয়। 

নিবেদিতার যেমন গোখলে-প্রীতি আছে, অরবিন্দের তেমনি গোখ.লে-বিছের 

আছে। সুতরাং, অনুমান অসঙ্গত হইবে ন। যে, যুগান্তরের আড্ডা হইতেই 
মিঃ গোখ লে আচমক] এইরূপ চিঠি পাইয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন এবং : 
নিবেদিতাকে এ সংবাদ জানাইয়াছিলেন। 

মিঃ গোখলে নিবেদিতাঁর বিরোধীদল হইলেও তাহার বন্ধু ছিলেন? 
নিবেদিতা প্রকাশ্যে যখনই গোথ.লের বিরোধিত|। করিয়াছেন, আবার 
তখনই বাড়ী ফিরিয়াই গোখলের নিকট ক্ষমা চাহিয়। চিঠি লিখিয়াছেন $ 
গোঁখলে সম্পর্কে এই দুর্বলত। বরাবর তাহার ছিল । (586 1929 0515 

২1১2) 101690০০606 0019)91, ফরাসী জীবল চরিত 3 পৃঃ ৩০৪ )৪ 

মিঃ গোখলের পরম শক্রর! তাহাকে ইংরেজ গভর্গমেট্টের খোয়া 
বলিয়া (85) প্রচার করিত । কথাটা নির্জলা মিথ্যা | 

পূর্ববঙ্গ ও উড়িস্তার দু্ডিক্ষে নিবেদিত! 

বিপিন পাল ও অরবিন্দ যখন সন্ত্রাসবাদ লইয়! “বন্দেমাতরষ্ পল্সিকান়্ 
মাতামাতি করিতেছেন, নিবেদিতা তখন বন্তা-পরারিত বনিগ্লাপ্পে এক হা 



১৬৩ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ 

জল ও কাদার মধ্য দিয়া কোনক্রমে পথ করিয়া দুতিক্ষ-পীড়িত গরীক' 

মুসলমান পল্লীর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন (06 1990 ০ 0১৩. 
₹৪০/3৩৮ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। মি: নেভিন্সন নিবেদিতাকে বলিয়াছেন 

“আগুন” “9০107600106 ?290)6-11006 80000 0061: 2100 000 0015 0061 

19080985 ০০০ 1061 91001251691 05105009115 ০0660 1610010060, 

০ 06 £1106.+ 

নেভিন্সন মিথ্যা বলেন নাই । কিন্তু বন্ত! ও দুর্ডিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে 
তাহার ফে করুণীময়ী মুর্তি আমাদের মনের সম্মুখে আসিয়া দেখ! দেখ,. 
তাহাতে স্বামী বিবেকানন্দের কথাই মনে পড়ে যে, নিবেদিতার মধ্যে বনু 
ব্যক্তিত্বের একত্র সমাবেশ রহিয়াছে । ছুণ্ডিক্ষ-গীড়িত মুমুযু নারী ও. 

শিশুদের দেখিয়া নিবেদিতা নিজের মনে বলিয়া উঠিলেন “চব01086া 5০ 
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হা ছতাশ আমর! তাহার মধ্যে পাই না। এই ছুর্তিক্ষ সম্পর্কে তিনি এমন 

অনেক সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, যাহা 

ইতিপূর্বে এমন করিয়া আমরা শুনি নাই। বন্া-প্লাবিত পূর্ববঙ্গের, 
ছবি এবং অনশন পীড়িত মুমূর্য নরনারী ও শিশুর কথা এমনভাবে 
লিখিয়াছেন, যেন ছবির মত সন্মুখে দেখা যায়। ইংরেজী ভাষায এমন- 
লেখ। আর দেখি না! । 

তিমি শরৎকালের রূপ-প্লাবিত পূর্বববঙ্গকে ”৬০::০০,” অথবা 
*[001০8] 1301199” বলিয়া অভিহিত করিলেন। খুলনা হইতে 

নদীপথে তিনি বরিশাল গিয়াছিলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর আমরা তাহাকে 

বরিশালে দেখিতে পাই । প্রভাতে তিনি দেখিলেন যে জলেব উপর কত 
শত জলপল্ম ফুটিয়৷ রহিয়াছে, «“কহলার ভর! সরসী”” 1 “6 23 8.) 

00 0196 801) 06 96060010615 086 0 00096 08৬1)5 0 09811 2170 0291 

00৪০ ০০006 ৫0 0917) (1১০ [700191) 90000100.11106 চ/20০]: 11069 185 

০০61) 501) &5 0065 1080 191) 81] 10161)0 1008 00 0] 51110506 0: 

096 0 

নিবেদিতা লিখিয়াছেন, “হাজার বছবের সভ্যতা এক ছুর্ডিক্ষে ই ধ্বংস 
হইতে পাবে। ছুভিক্ষ সমাজের পক্ষাঘাত স্বর্ূপ। ছুর্ভিক্ষ সমাজে 
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সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খল আনে। ইহা! শুধু ক্ষুখী নয়, দেহের নগ্রতা, 
রাত্রির ভীষণ অন্ধকার, অজ্ঞান মুমুফুদের আর্তলাদ। আরও কত 
আছে ।% 

তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে ভিক্ষুক আর কোটিপতি দুইটি যমজ ভাই। 
£৮]1)5 08889 15 50110009115 চে 17) 01900600006 0011110199115শ৮ 

সমাজে কোটিপতি ভিক্ষুককে সম্ভব করে, আবার ভিক্ষুকই কোটিপতিকে 

জন্ম দ্েয়। ইহা একালের অগ্রি-মুধো কমিউনিজমের কথা । আমাদের 
দেশে অর্ধ শতাব্দী পূর্ধে নিবেদিতা ইহা বলিয় গিয়াছেন। 

নিবেদিতার সিদ্ধান্ত এই, শুধু এক বৎসরের অঅন্মাতে দুর্ভিক্ষ হয় না3 
পর পর বছু বৎসর ধরিয়া অল্প অল্প অজস্মা হইলে, তবে দুর্ভিক্ষ হয়। 
নিবেদিতা লিখিয়াঁছেনঃ এমন এক বাড়ীতে গেলাম যে বাড়ীর একটি ছেলে 

ভিক্ষা করিষা চারিটি চাউল আনিতে গিষাছে। যদি নাপায় তবে সব 

শুদ্ধ না খাইয়া মরিতে হইবে । *]1065 ০০1 1১৪5৩ 00001706 6০0 ০০০ 
0086 0955 1001653 106 10010160017) 10) 0০6. 060 215 11508 

1100 0108 00217 110000010 11789. বস্তা ও প্রাবন দুর্ভিক্ষের করাল 

ছাঁয়াকে দিগুণ ভয়াবহ করিষাছে। 1০০5৩ 000101108 006 01528661 

০1629660705 £9100106,5 

পূর্ববঙ্গের ছুর্ভিক্ষ হইতে কলিকাতা ফিরিয়া নিবেদিতা ম্যালেরিয়া অরে 
আক্রান্ত হইলেন। তথাপি পুনরায় তিনি শীতকালে উড়িস্তায় ছূর্ভিক্ষ- 
পীড়িতদের মধ্যে গিয়া মস্তিক্ষের প্রদাহসহ জর (০61618116৬৩) লইয়া 

কলিকাতা ফিরিয়া দীর্ঘকাল ভূগিলেন। ১৯০১ খুষ্টাব্ব হইতেই নিবেদিতা 
ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়াছিলেন। কেন না, এ সম্পূর্ণ 

বৎসরটি তিনি লণ্ডনে রমেশচন্্র দত্তের সাহচর্য্যের অবাধ এবং প্রচুর সুযোগ 

পাইয়াছিলেন। 
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নিবেঙ্গিতার্ পীড়া ও অবপাদ 

মিঃ বাটিক্লিফ লিখিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়াই নিবেদিতা প্রবল 

“মযালেরিয়। অরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই সময়টা পূর্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া: 
প্লাছুর্ভাব হয়। মিঃ র্যাটক্রিফ কিন্তু উড়িস্তার কোনো কথাই উল্লেখ 
করিলেন না। ইহা উহার অসাবধানতার ফল্প। কিন্ত ফরাসী আীবন- 
টরিতে (পৃঃ ২৯৯) বিশ্বৃত ও সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, উড়িষার ছুঙিক্ষ 
হইতে কলিকাতা ফিরিয়াই তাহার জর হয়। প্রথমে উহা ম্যালেরিয়া 
বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল পরে দেখা গেল যে উহ মস্তিষ্কের প্রদাহ-জনিত 

জর। ডাক্তীর তাহাকে সম্পূর্ণ বিআম নিতে বলিল এবং চিকিৎসার জন্ঠ' 
তাঁহাকে দমদমে আনন্ঈমোহন বস্তুর বাগান বাড়ীতে আনা হইল। 

( ফরাসী জীবন চরিত পৃঃ ২৯৯) 

স্তরাং দেখিতেছি যে তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যেমন একবার মাত্র পীড়িত 

ইইয়াছিলেন, কিন্তু ১৯০৬ খুষ্টান্দের শেষার্দে ডিসেম্বরের শেষ পর্ধযস্ত তিনি ছুই 
ছইবার গ্রবল ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইলেন । ইহার ফলে কেবল তাহার 
শরীর ভাঙ্গিয়। পড়িল না, মনও ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার মনে হতাশা 
ও অবসাদ আসিল । মিঃ র্যাটক্রিফ লিখিয়াছেন_-0৩ 6610016 
৪0911) 06 00655 ০ 111025525 1010106 ৫০017) 1061 10096016106) 

১0175009000. 200 01055109115 996 83 06৬৩] (16 3806 88918.” | 

ফরাঙ্ী জীবন চরিতে (পৃঃ ২৯৭৯) আছে-- 155৭৮, 010 1000 82210. €০0. 

৫ 0১৩ 34006 0108.” 

নিবেদিতার জীবন ইতিহাসের পাতায় ইহ! এক অতি মর্মান্তিক 

শোচনীয় হুর্ঘটটন! বলিয়া লেখা থাকিবে । 

এই তেজব্বিনী মহিলার মন এত ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন? ব্যাধি কি 
ইহার একমাত্র কারণ? মনে হয় না। তাহার এই সময়ের মানসিক 

বিপধ্যয়ের ইতিহাস বিষ্লেষণ করা এক দুরূহ ব্যাপার । দমদমের বাগান, 

বাড়ীতে কুপন শয্যায় শায়িত অবস্থায় বুক্ষগুলির মধ্য দিয়া যেন কি এক 

কাক্জীর স্বরে বাতাস গ্রবাহিত হইতেছিল। মৃত্যুর ক্রন্দনধবনি বলিয়াই 
তিনি ইহা অনুভব করিলেন। ছুিক্ষণীড়িত উড়িয্যার সন্তানেরা আর্তনাদ 
করিয়া পেট চাপড়াইতেছে) ইহ! তিনি শুনিলেন। গোপালের মা, ঠাকুর: 
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রাম হাহাকে মী বলিয়া ভীকিতেন, এবং কিছুদিন পূর্যে ধীন্থার 
ইত্যুশষ্যায় ও গঙ্গাধাত্রার সময় লিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন, সেই গৌঁপাঙ্লের 
মার কঠন্বর তাহার কাদে আদিল । তিনি অগুতধ করিতে লাগিলেন যে» 
তাহার শক্তি চলিয়া যাইতেছে, মৃত্যু সপ্গিকট, তিনি মা কালীর সহিত কথা 
বলিতে লাগিলেন । ৭1026 %0086 25 655 111 চুঁ 0120 

€7965 88819) 10001562, 810010 ] 1১29 6০ 1618)6 ?”-ত্যিদি ইচ্ছা কর 

আমাকে বজের শক্তি দাও।» কয়েক সপ্তাহ ধরিয়। ভিনি এই ভাবে 

কাটাইলেন। পরে ধীরে ধীবে আরোগ্যের পথে আসিলেন। নিবেদিতার 

শধবনেও এইরূপ হতাশা ও অবসাদ আসে। 

কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেস (১৯০৬, ডিসেম্বর ) 

কাশী কংগ্রেসে নিবেদিতা যেরূপ সক্রি্ন অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

এবার কলিকাতায় তাহা পারিলেন না। কেননা, কংগ্রেস অধিবেশনের 

সময় তিনি দমদমেব বাগানে কঠিন পীড়ায় শধ্যাশায়ী ছিলেন । চৌরঙ্শীর 

উপর এলগিন রোডের দক্ষিণে কংগ্রেসের মগ্ডপ লিশ্মিত হইয়াছিল। 

দাদাভাই নৌরজী সভাপতি । ডাঃ রাসবিহারীশী ঘোষ অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি । তাহার অভিভাষণের পর “বন্দেমাতম্” পত্রিকাক্স অরবিন্দ মন্তব্য 

লিখিলেন, “ব্যাপ্র বিড়ালের মত মিউ মিউ করিয়াছে । (1006 0861 

£00368” )। দাদাভাই বলিলেন, ণ“কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্বরাজ লাভ।” 
মডারেটর! বলিল, “স্বরাজ অর্থ ু পনিবেশিক স্থায়িত্ব শীসন।» বিপিন পাল, 

তিলক প্রভৃতি চরম পন্থীরা! বলিলেন, "তা হবে কেন» ইহা পূর্ণ স্বাধীনতা |” 
এইবারে বিপিন পাল বয়কট প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন 

ইহা শুধু মুন, চিনি, কাপড় বয়কট নয়, ইহা বিদেশী গভর্ণমেন্ট বন্ঈকট 
বুঝায়। মি: গোখ-লে তাড়াতাড়ি প্র্যাটফয়ূমের সম্মুখে আসিয়া ছুই হাত 

নাড়িয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, এই বয়কট প্রস্তাবের সহিত “আমাদের 

কেখলো সম্পর্ক নাই 1৮ (৮56 ১৪5৬ 200017060৫০ ৬10) 0018 155010- 

602১ অ৬ 4158০901266 08:561565 [000 4৮৮) একেবারে সাক্ষাৎ ইংরেজ 

শভর্ণমেন্ট বয়কট, এ অতি প্রলযঙ্কর কথা। স্তর ফিরোজ সাহ মেহতা 
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সভায় উপস্থিত ছিলেন, এ কথ শুনিয়া কাহার মনের ভাব বর্ণনার অতীত । 

মিঃ সি, আর, দ্রাশ ডেলিগেট হিসাবে এই কংগ্রেসে যোগদান 
করেন। মি: মেহতার সহিত চরমপন্থীদের সংঘর্ষ হয়। বিপিন পাল 

বাংলার চরমপন্থীদের লইয়া বিষয় নির্বাচনী সভা হইতে মি: সি,আর, দাশের 
বাড়ীতে চলিয়া আইসেন। মিঃ তিলক আধ ঘণ্টা পরে আসিয়। বলিলেন, 
“আমি সব ঠিক মত করিয়া আসিয়াছি। দাদাভাই স্বরাজের প্রস্তাবে সম্মত 
হইয়াছেন | কিন্তু মিঃ মেহতা ও মিঃ গোখলে এই ্বরাজের প্রস্তাবটি 
পছন্দ করেন নাই ।৮ 

নিবেদিতা দমদমে আনন্মমোহন বন্ুর বাগানেই আছেন। গোখলে 

রাত্রির পর রাত্রি তাহার রুপ্ন শয্যার পার্খে বসিয়া বরফ ভাণঙ্গিয়া নিবেদিতার 

মাথায় দ্িতেছেন, এবং কংগ্রেস সভ্যদের মধ্য হইতে নিবেদিতার চিকিৎসার 
জন্য টাদা তুলিতেছেন। (ফরাসী জীবন চরিত ) পৃঃ ৩০০ )। 

বেলুড় মঠের সন্স্যাসীদের না হয় ছণড়িয়াই দ্রিলাম। কেন নাঁ, স্বামী 

বিবেকানন্দ তো আর বাচিয়৷ নাই । কিন্তু কলিকাতায় বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ 
বলিয়া তো একটা কিছু ছিল! মুমূর্ষু ভগিনী নিবেদিতার চিকিৎসার জন্য 
ভিন্ প্রদেশের কংগ্রেসী সভ্যদের নিকট গোখলের হাত পাতিয়া চাদ 

ভিক্ষা-_বাঙ্গালীর ললাটের এই কলঙ্ক হয়তো আজ কালম্রোতে ধুইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু যে গভীর ক্ষত রাখিয়া গিয়াছে, তাহার দ্রাগ মিলায় নাই। 

কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেসের পরে 

ভগিনী নিবেদিতা দমদ্মে মিঃ আনন্দমোহন বন্থুর বাগানবাড়ীতে 

রুগ্ন শয্যায় শায়িত থাকিয়া প্রতি রাত্রে নৌরজী কংগ্রেসের সমস্ত খবর মিঃ 

গোখলের নিকট হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন। মিঃ গোখলে দিনে 
কংগ্রেসের কাজ করিতেন। আর রাত্রির পর রাত্রিতে (৭585619] 

18009) নিবেদিতার রুপ্ন শধ্যাপার্থখে বসিয়। তাহার শুশ্রষা করিতেন। 

স্তরাং কংগ্রেসের খবর নিবেদিতার কিছুই অবিদ্দিত ছিলনা । 

নিবেদিতা সমস্ত কংগ্রেসকেই একটা দলে পরিণত হইতে 

বাঁলয়াছিলেন। কাশী কংগ্রেসের পর নৌরজী কংগ্রেসে দেখা গেল যে, 

তাহা সম্ভবপর নয়। বাংলার “বয়কট? প্রস্তাব এক লোকমান্ত তিলক ছাড়া 
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ভারতের অন্ত প্রদেশের কোনো নেতাই সমর্থন করিলেন না । মদন মোহন 
মালব্য প্রতিবাদ করিলেন। মিঃ গোখলে মঞ্চের সামনে লাফাইয়া 

আসিয়৷ দুই হাত কাপাইয়া উচ্চৈংস্বরে বলিলেন, “বিপিন পালের ইংরেজ 
গবর্ণমেণ্টকে “বয়কট? প্রস্তাবের সহিত আমাদের কোনই সংশ্রব নাই।” 
মাদ্রাজের গোবিন্দ রাঘব, মিঃ মেহেতার পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়া সমগ্র 

মাদ্রাজের পক্ষ হইতে বয়কটের প্রতিবাদ জানাইলেন। মিঃ মেহতার সহিত 
মিঃ তিলকের বেশ বচসা হইয়! গেল। ফলে, মি: মেহেতা টিফিনের পর 
আর কংগ্রেসে আসিলেন না। এমন যে পাঞ্জাবকেশরী লাজপৎ তিনিও 

পাঞ্জাবীদের মনোভাব বুঝিয়া কিছুটা পিছু হটিলেন। মিঃ তিলক, বিপিন 

পাল, অরবিন্দ, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মতিলাল ঘোষ, থাপার্দে বিষয় নির্ধারণ 

সমিতি ছাড়িয়া! রাগ করিয়া সম্মুখে মিঃ সি, আর, দাশের বাড়ীতে আযিরা 

জটল! করিতে লাগিলেন। মিঃ সি, আর, দাশ শুধু ডেলিগেট হিসাবে 
এই কংগ্রেসে সম্ভবতঃ প্রথম যোগদান করিয়াছিলেন। সমগ্র কংগ্রেসে 

একটি দল হওয়া নিবেদিতার কল্পনা ;-- হয়তো একটা আদর্শ, কিন্ত 

বান্তব নয়। | 
মিঃ তিলক বলিয়াছেন, “ম্বদেশী দ্বার বাংলা সমন্ত ভারতবর্ষের নেতৃত্ব 

করিতেছে--738788] £ 00০1580610৫ ৪1] [15019 1, ইহার এক বৎসর 

পরে অন্ববিন্দ ১৯০৮, ১৯শে জানুয়ারী বোম্বাইতে ঠিক এ কথাই বলিয়াছেন 

--03677£81 1085 ০0075 10:81 85 006 82%1001] 0£ [2919.” 1 বাংল! 

নেতৃত্ব করিতেছে সত্য, কিন্ত অন্য কোনো প্রদেশ তাহার নেতৃত্ব মানিতেছে 

না । ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ বিচিত্র ; এই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যের সন্ধান 

নিবেদিতা পাইয়াছেন, তাহাঁও একটা আদর্শ। রাজনীতিক্ষেত্রে উহ! 
বাস্তবর্ূপ গ্রহণ করে নাই। এই বৈচিত্র্য বিরোধের রূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । নৌরজী কংগ্রেসে ইহা প্রত্যক্ষ । পরবর্তী স্থরাট কংগ্রেসে 

(১৯০৭) এই বিরোধ দক্ষ যজ্ঞের প্রলয়কাণ্ডে পর্যবসিত হইবে। নিবেদিতা 
তখন পুলিশের দৌরাত্ম্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় যাইবেন। 

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ব্যাপারে এই কংগ্রেসের সময় ঢাকায় নবাৰ 
ছলিমুল্লার প্রাসাদে মুসলীম লীগ ভূমিষ্ঠ হইল । একচল্লিশ বৎসর পরে 
বাংলা এবং পাঞ্জাবকে ইহা দ্বিখণ্ডিত করিবে। নিবেদিতার অখণ্ড 
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ভারতের আদর্শ রূক্তীপ্ত হইয়া ভূরিস্তাৎ হইবে । সে রক্তের দাগ ইতিহাস 
কবে যুছিয়া! ফেলিবে, বাঁ ফেলিবে কিনা, কেহ জানে ন|। 

16 0165668515৪ [00 £ আমার গুরুকে আমি-যেমন দেখিয়াছি £ 

পলীর্ঘ ছয় বৎসর চেষ্টার পর ১৯০৭ খুষ্টাব্ের প্রথম -দিফে নিবেদিতা এই 

গ্রন্থ লেখা সমাপ্ত করিলেন। ১৯১০ খুষ্টাব্ষে লগ্ডন হইতে ইহা প্রথমে 
শ্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ লিখিবার পূর্বে স্বামী বিবেকাননের চিঠিপত্র, তাহার 
ফাগজ-পত্র, তাঁহার ভবিষ্যত কার্যোর পরিকল্পনা, তাহার কবিতা (1915 

1০55, 015 790215১ 1015 10101205০06 0105, 1515 006099) এই সমস্তই 

নিবেদিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্ত হইলে কি হয়? যখনই তিনি 
লিখিতে গিয়াছেন তখনই চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়া গিয়াছে । এই 
জামান ঘটনাতেই গুরুর প্রতি তাহার মনের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
এই তেজব্িনী মহিলা তাহার মনের আবেগকে সামলাইতে পারেন নাই । 

গানেক চেষ্টার পর তিনি শাস্ত হইয়া নিজের মনকে দর্পণ শ্বরূপ মলে 
করিলেন। এবং সেই দর্পণে তাহার গুরুর প্রশান্ত মুখচ্ছবি প্রতিবিশ্থিত 

ইইতে লাগিল (”5০০৪00 ৪, 10111:0: 10 চ010101)16860০060 096 561676 

9০6 0৫ 006 3000৮) । 

নিবেদিতাকে প্রসঙ্গত সংক্ষেপে আরও ছুই চারিজন খ্যাঁতনাম! ব্যক্তির 

আীবনচরিত জিখিতে দেখা গিয়াছে । কিন্তু একপ গ্রকাস্তিক নিষ্ঠার সহিত 

এক্সপ বৃহদাকারের জীবনচরিত আর কাহারও তিনি লেখেন নাই । স্বামী 

বিবেকানন্দের প্রতিটি কথা, প্রতিটি দৃষ্টি, প্রতিটি পদক্ষেপ শুধু চক্ষ দিয়া 
ময়, মন প্লিয়া তিনি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, জীবনকে বিঙ্লেষণ করিবার যে 

বিচক্ষণতা ও নিপুণতা তাহার লেখনীমুখে ছবি আ্াকিয়! গিয়াছে, তাহ 
অতুলনীয়। এক গর, ট০৮105০ ছাঁড়া কেহ ইংরেজী ভাষায় লেখনীমুখে 
এরূপ ছবি আকিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। 

147. 5. [১ ৪0০1169 নিবেদিতাঁর অতিশয় গুণমুগ্ধ ছিলেন । তিন্সি 

নির্বেদিতাঁর স্ংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতে গিয়। বক্তা হিসাবে এবং লেখিকা 

হিসাবে নিবেদিতাঁকে তুলন! করিয়াছেন। আমরা সে তুলনা পড়িয়া ঘুগ্চ 
হইয়াছি। কিন্তু আমাদের ধারণা, বক্তা অপেক্ষা লেখিকা হিসাবেই তীহীরু, 
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কতিত্বের বেশী পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া, তীর বক্তৃতা আবেগের 
মুর্খে এত উচ্চপ্তরে উঠিয়া যাইত যে, "শ্রোতারা ভাল করিয়া বুঝিতেই 
পারিত নী। 

স্বামী বিবেকানন্দ, নিবেদিতাঁকে য়ে ভাবে প্রভাবাধিত করিয়াছিলেন 
এবং নিবেদিত! যেরূপ প্রভীবাস্বিতা হইয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । সুতরাং একদিকে ইহা! যেমন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন 
ইতিহাস, আবার অন্যদিকে ইহা ভগিনী নিবেদিতারও জীবনস্থৃতি। 

১৮৯৪ নভেম্বর হইতে ৯৯০২ £ঠা জুলাই পর্যন্ত প্রায় সাত বছর 

নিবেদিত! বিবেকানন্দের সংস্পর্শে ছিলেন | এই সাত বছরে সর্বদাই তিনি 
বিবেকাননের শুধু কাছেই থাকেন নাই । বিবেকানন্দের সহিত তিনি উত্তর 
ভারতে ও জলপথে একাদিগ্রমে ছয় সপ্তাহ ভারত হইতে ইংলগ্ডে জাহাজে 

ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সময় যে সকল কথোপকথন হইয়াছে, তাহ। 
অতিশয় মূল্যবান। এই গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে, ন্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে বলিয়াছেন, (ক) 

বেদ্রান্তের পর পর তিনটি ধারা । দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও সর্বশেষ 

অদ্বৈতবাদ। এই সর্বশেষ ধাপে পরমাত্মা একটি পারমাধিক সত্বা মাত্র 
(976. 15006150021 45030146)1 ইহাতে এই দৃশ্তমান জগৎ নাই, 

আঁধবাত্বা নাই । দেবদেবী বা কোনে! অবতার নাই । ইহা শঙ্করানুগামী 
অদ্বৈতবেদান্ত। রাঁজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই এই 
শঙ্করানুগামী অদ্বৈতবেদান্তই প্রচার করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ 
নিবেদিতাকে বলিয়াছেন যে, এই বেদান্ত সম্পর্কে তিনি রাজা রামমোহনের 
নিকট খণী। অরবিন্দের সহিত বরোদায় সাক্ষাথ্কালে (১৯০২, অক্টোবর) 
আমর! দেখিয়াছি যে, অরবিন্দ এই শঙ্কর বেদাস্তের অধ্বৈতবাদে বিশ্বাস 

করিতেন না, নিবেদিতা করিতেন। বেদান্তে নিবেদিতা মায়াবাদী, আর 

অরবিন্দ রামাচুজপন্থী লীপলাবারী। (খ) বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে 
৭85515851৬৩ [3190018007-এর কথা শিখাইয়াছেন। তার অর্থ, হিন্দু ধর্ম, 

অপর ধর্দাবলম্বীদের হিন্দু ধর্শে রক্ষা দিয়া হিন্দুসমাজতুক্ত করিতে পারিবে । 

কিন্ত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে শ্বামিজী বা! নিবেদিতার এই চেষ্টা! কিছুমাত্র কার্যে 
প্রয়োগ করা হয় নাই । (গ) বিবেকানন্দ একটা আদর্শ গ্রচার করিয়াছেন, 



১০৮ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ 

কোনো ব্যক্তিকে প্রচার করেন নাই ( “[ 0168০ 00001015১00 

10618081165” )। শ্বামিজীর প্রতিঠিত মায়াবতী মঠে শ্রীরামকুষ্জের ফোটে! 

বা মুগ্তি পুজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

তিনি বলিয়াছেন: “আমার গুরু রামরুষ্চ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতার- 
রূপে প্রচার করিতে, আমার অন্তান্ত গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর ; 
একমাত্র আমি এ রূপ প্রচারের বিরোধী ।” (ভারতে বিবেকানন্দ ১ 

পৃঃ ৪১৯ )। 

অনেকের মতে এই গ্রন্থখানিই নিবেদিতার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । কিন্ত আমাদের 

ধারণা) “10 ড7০5 ০£1001817 [446৮ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । বর্তমান আলোচাগ্রন্থের 

বিষয়বস্ত বহুলাংশে ব্যক্তিগত ব্যাপার । আর [706 ৬০৮ ০0£ [17019 

[6৮ গ্রন্থের বিষয়বন্ত অতি বিচিত্র॥ অতি ব্যাপক, বহু সভ্যতার ইতিহাস 
ও সমাজজীবনের অতি নিপুণ বিশ্লেষণ | 

সাধারণ ব্রহ্ষসমাজ (১৮৭৮) 

ভগিনী নিবেদিতা বেলুড় মঠ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও তিনি নিজেকে 

শ্রীরামকুষ্চ ও বিবেকানন্দের (2... ) আশ্রিতা বলিয়া সর্বদাই উল্লেখ 

করিয়া গিয়াছেন। অথচ তাহার কর্মজীবনে বেলুড় মঠের সন্যাসীদের 

অপেক্ষ! ব্রাঙ্গমমাজের খ্যাতনাম! ব্যক্তিদের সহিতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কর্মরত 
দেখিতে পাই। তাহার সহকন্মীদের মধ্যে শুধু ব্রাহ্মদের নয়, শ্রীমৎ বিজয়কৃষণ 
গোস্বামীর প্রধান শিস্কদেরও দেখিতে পাই । তাহার কর্মজীবন কোন 

বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলনা । ম্বামী বিবেকানন্দ 

»*আমার সহপাঠি বেলুড় মঠের সেক্রেটারী স্বামী মাধবানদ্দ প্রথম জীবনে “০705 286৪৪6৩ 

98 ] ৪9 77170” গ্রন্থের বাংল। অনুবাদ করিয়াছিলেন। উহ! উদ্বোধন" পত্জিকায় ধারাবাস্কিক- 

রূপে ছাপ! হইয়াছিল। কিন্তু গত ৪৩ বৎনর মধ্যে এত বড় একখানি যুল্যবান গ্রন্থের বাংল! 

অনুবাদ গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইল না কেন, তাঁর গুড় রহস্ঠ আমর! জানিনা । প্রতি বৎসর 

উদ্বোধন অফিস হইতে বহু গ্রন্থ গ্রকাঁশত হইতেছে, ভার সগুলিই বাংল! সাহিত্যের গৌরব 

বুদ্ধি করিতেছে এমত -কেছই বলিবেন না । সুখের বিষয়, অতি সম্প্রতি এই অনুবাদ গ্রস্থটি 

প্রকাশিত হইয়াছে । 
-” লেখক 



তগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ ১০৯ 

অপেক্ষাও তাহার কর্মক্ষেত্র এদেশে অধিকতর প্রশস্ত ও বহদ্দিকে বিস্তৃত 

ছিল। 

সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠার বিশ বৎসর পরে ভগিনী নিবেদিতা প্রথম 
কলিকাতা আসেন। এবং কলিকাতা! আপিবার মাত্র তিনমাস পরে 

নৈনিতাল পাহাড় ও আলমোড়াতে রাজ! রামমোহন সম্পর্কে স্বামী 
বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে অনেক কথা বলেন। স্বামীজী বলেন, তিনি 
ব্রাহ্গধর্মের প্রবর্তক রাজ রামমোহন রায়ের নিকট হইতে তিনটি জিনিষ 

গ্রহণ করিয়াছেন। (৯) বেদান্ত (২) স্বদেশপ্রেম (৩) হিন্দু ও মুসলমানে 

সমান প্রীতি |* 

ইহা ১৮৯৮, মে মাসের ঘটনা) স্থান-হিমালয় পর্ব চ। বক্তা 
বিবেকনন্দ ; শ্রোতা নিবেদিতা । 

অন্যত্র রাজ রামমোহনকে ম্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দেশে ৭” প্রবর্তক 

বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ রামমোহন হইতেই আমার্দের দেশে 

মধ্যযুগের পর বর্তমান যুগের স্থত্রপাত হইয়াছে । ডাঃ ব্রজেন্ত্রনাথ শীল 

বলিয়াছেন, “৩ 13 6176 0156 66£066 ০06 ০0 11100010901005 1 

নিবেদিতা ব্রজেন্ত্রনাথের নিকট হইতেও রামমোহন সম্বন্ধে একথা শুনিয়া 
খাকিবেন। সুতরাং এদেশে পদার্পণ করার পরেই ভগিনী নিবেদিতা 
রাজা রামমোহন সম্পর্কে অতিশষ উচ্চ ধারণা পোষণ করিবার স্থযৌগ 

পাইয়াছিলেন। এবং এই সুযোগের সগ্বাবহারও তিনি নিজের জীবনে 
করিয়! গিয়াছেন | 

রাজা রামমোহন ১৮২৮, ২০শে আগষ্ট (৬ই ভাদ্র) কমলালোচন 

ক্ক']6 5৪ 13618, 6০০, 67096 ৪ 18870 9 1008 6%110 010 10900 0401) 

[১০৮ 10 10101) 198 00120690096 61069 610108৪ 8৪ 6109 000010806 00608 

01 61019 699,079918 20998869, 1)15 80091068099 ০1 6105 ড৪08068, 1018 

0:9৯০1)106 ০01 08501061900) 800. 6109 1059 61190 81001015090. 606 010889%]- 

2082 9৫08115% 1800 60970/800. [0811 61689 5101085, 109 01910080. 

80100991160 00859 69190 07) 6109 68৪৮ 9080 60910799061) 800 101: 

81806 01 0500 030010002০5 108. 20970060০০৮, 

( ০৮৪৪ ০0. 80096 1810092)1789 ছা161) 603 9201 15915091005, 

৮. 19) 



৯৯০ ভগিনী নিরেদ্দিতা ও বাংলায় রিপ্নবরাদ 

রন্থুর ভাড়াটিয়া! বাড়ীতে প্রথম ব্রাঙ্গপমাজ্দ প্রতিষ্ঠা কারেন। মহক্সি 
দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্গানন্দ কেশবচন্দ্রের পরিচালনাধীনে রামমোহনের ব্রাহ্মসয়ার 

বিবর্তন ও বিকাশের মুখে পঞ্চাশ বতনর পর সাধারণ ত্রাঙ্মদমাজে আসিয়া 

উপনীত হুয়। ন্বামী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে স্বাধাব্রণ ত্রাঙ্মগলমাজ্জের স্লভ্য 

ছিলেন, এবং সন্গ্যাসী বিবেকানন্দও নিবেদিতাকে বলিয়াছেন ষেঃ এখনও 

তাহার নাম ব্রাহ্মলমাজের খাতায় আছে, অবশ্য ত্রাঙ্গগণ যদি উহ] মুছিয়। 

ফে্ধিয়া না! থাকেন। তিনি নিজেকে ত্রাহ্মসমাজতুক্ত বলিয়াই দাবী 
করিতেন ।* 

প্রভৃপাদ শ্রীমৎ বিজয় গোস্বামী প্রথম যৌবনে একাদিক্রমে পচিশ 

বসর ব্রাহ্মদমাজভুক্ত থাকিয়া ইহার পরিচালনা করিয়াছেন। সাধারণ 
ব্রাহ্গমাজ প্রতিষ্ঠার সময়েও তিনি একজন নেতৃস্থানীয় প্রখর ব্যক্তিত্শালী 

ব্রাহ্ম । সাধারণ ব্রীক্ষগপমাজ প্রতিষ্ঠার পরেও আট ব্মর (১৮৮৬) তিনি 
এ লমাঅতুক্তই ছিলেন। পরে তাহার জীবনের শেষ চৌদ্দ বদর অর্থাৎ 
মৃত্যু পর্যাস্ত (১৯০০) বৈষ্ণব ধর্মের অবতাররূপে তাহার ভক্তমণ্ডলীঘা'র! পূজিত 

হন। নিবেদিতা আমাদের দেশে আসিবার পর শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ক তিন 

বত্লর কাল জীবিত ছিলেন। নিবেদিতা যেমন মহধি দ্েবেন্দ্রনাথকে 

বিবেকানন্দের সঙ্গে গিয়া দর্শন করিয়াছিলেন, তেমনি শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্চকে ও 

দর্শন করিয়াছিলেন কিনা জানা যায না। কোন উল্লেখ দেখি না। 

বিপিনচন্দ্র পাল ত্রাঙ্দ ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বিজয়কষ্জের শিশ্ত 

হন। ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যাষও শ্রীমৎ বিজয়কষ্জের শিশ্বু । 
অশ্বিনীকুমার দত্তও তাই। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ভগিনী নিবেদিতা 
কর্মক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । 

তাছাড়া, বিখ্যাত এতিহাসিক ষছুনাথ সরকার ও বাংলা সাহিত্যের 

প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক দীনেশচন্দ্র সেন, ইহাদের ছুইজনকেও নিবেদিতা 
পোপ পপ শপ পি ক পপ 
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ভগিনী নির্দিতা ও বাংক়ায় বিপরবাদ ১৯৯ 

পরামর্শ ও লেখা দ্বারা কম সাহায্য করেন নাই। ইহারা উভয়েই তাহ! 
ক্বীকার করিয়াছেন। অবশ ইছারা ছুইজন ব্রাহ্মসমাজতুক্ত ছিলেন না ॥ 

দুইজনেই হিন্দুসমাজের লোক । 
এখন বাকী রহিলেন এক শ্রীঅরবিন্দ। তিনি রাজনারায়ণ বন্ুব্ব 

দৌহিত্র । সুতরাং, তিনপুরুষে ব্রাহ্ম। অথচ শৈশব হইতে বিলাতে 

(080077886) চৌদ্দ.বৎসর থাকিয়া দেশে ফিরিবার পরেই (১৮৯৪,২৭শে 
অশ্গষ্ট ) “ইন্দুপ্রকাশ” পত্রিকায় বঙ্কিমপ্রসঙ্গে খোলাখুলি ভাবে তিনি 

লিখিলেন যে, আমাদের দেশ ও জাতিকে দুইটি জিনিষের হাত হইতে 
রক্ষা করিতে হইবে। ১ম, বিজাতীয় কংগ্রেস, ২য় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ । 

কেননা ইহাদের উপর আমাদের ভবিস্তৎ আদৌ নির্ভর করে না। 

(৮1106 চি 1155 1096 10) [7701817 010159050091 00081688 07 00৩ 

980109191) 31910100 980991” )। বেচারী সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ ! ভগিনী 

নিবেদিতা জন্ত্রীসবার্দী রাজনীতিক্ষেত্রে অরবিনের সহিতই সর্বাপেক্ষা বেশী 
জড়িত হইয়া কায করিয়াছেন। 

সাধারণ ব্রাঙ্মলমাজ সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দ হইতে ভিন্নমত 

পোষণ করিয়া গিষাছেন। তিনি লিখিযাছেন যে, দেশকে নিয়মতন্ত্র 

প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্যই সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজের জন্ম হইয়াছিল; যে 

নিষমতন্ত্র প্রণালীর মধ্যে সকল সভ্যই তাহার স্বাধীনমত বাক্ত করিতে 

পারিবে এবং নেতা ও সভ্যর্দিগকে সমানভাবে এ নিয়মতন্ত্র মানিতে হইবে । 

সাধারণ ব্রাহ্গঘমাজের এই সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ নাগরিক জীবন ও 
নাগরিক আদর্শের শিক্ষাকেন্ত্র হিসাবে ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে অতিশয় 

প্রয়োজন । (ভগিনী নিবেদিতা লিখিত আনন্দমোহন বস্তুর জীবনচরিতের 

বঙ্গামুবাদ )। 

ভগিনী নিবেদিতা আরও একটি কথা লিখিতে পারিতেন যে, কংগ্রেস 
ভূমিষ্ঠ হইবার সাত বৎসর পূর্বে সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজ দেশ ও জাতিকে 
নিয়মতন্ত্র প্রণালী শিক্ষণ দিয়াছে । সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজের পক্ষে ইহা কম, 
গৌরব ও গর্বের কথা নয় । 



১১২ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লধবাদ 

নাগরিক জীবনের আদর্শ 

বাজ! রামমোহন রায় উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সন্গযাস ছাড়িয়া 

গার্থস্থ্যের প্রতি আমাদিগকে অধিকতর মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। 

এবং “বরক্ষনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া উন্নততর সমাজজীবন যাপন করিবার নির্দেশ 

দিয়াছেন ।-_(ক) লর্ড আমহার্টের নিকট চিঠি, ১৮২৩ খুষ্টাব (খ) ব্রহ্ধ-নিষ্ঠ 
গৃহস্থের লক্ষণ, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ । ভগিনী নিবেদ্দিতাও বিংশ শতাব্ধীর প্রথম 

দশকে আমাদিগকে নাগরিক জীবনের এক অতি উচ্চ আদর্শ দিয়া 

শিয়াছেন, যাহা তৎ্কালে অপর কোনো নেত৷ দেন নাই । (0851০ ৪00৫. 

টব৪009091 16915,” গ্রন্থ উষ্টব্য )। তিনি লিখিয়াছেন, উত্তম নাগরিক 

না হইতে পারিলে উত্তম জাতীয়তাবাদী হওয়া! যাইবে না। সুতরাং, 

জাতীয়তাবাদী হইবার জন্তই উত্তম নাগরিক হওয়া প্রয়োজন । (01663 

৪16 056 901)0018 0£ 09019099115 )। একজন ঝাড়ুদার যদি তাহার কর্তব্য 

উত্তম রূপে করে, আর একজন ব্রাহ্মণ যদ্দি তাহার কর্তব্য না করে, তবে সেই 

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা, ঝাড়ুদাঁর শ্রেষ্ঠ নাগরিক । একজন ব্যক্তির যেমন তাহার 

জাতি ও সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে, তাহা অপেক্ষা এ ব্যক্তি যে নগরে 

বাস করে, সেই নগরের প্রতি বেশী কর্তব্য আছে। তুলনায় নাগরিকের 
কর্তব্যকে (8063 ০৫ ০162208019 ) বড় স্থান দিয়াছেন। কোন নগরকে 

(তিনি কেবল কতকগুলি ঘর-বাড়ীর সমষ্টি বলিয়া কল্পনা করেন নাই। 
প্রত্যেক নগরকে তিনি একটি জীবস্ত প্রাণীর বৈশিষ্টা প্রদান করিয়াছেন। 

€ শ০ ০ ত5020600106 20016 0020 00০ 25£65£90 ০0? 21] 

1,00065 0086 ০0000056 ৮, ড৬/০ 5130810 0010 ০0 ০০ ০৮ &5 &. 

168178, ৪. 06150191155 82,০1৫ 70০৪8061001, 20. 0210৬6.”) 1 বামায়ণের 

অযোধ্যানগরী লঙ্কানগরী হইতে পৃথক । বর্তমান ভারতে লক্ষ্দৌ কলিকাতা 

হইতে, বোশ্বাই কাণী হইতে, দিল্লী আমেদাবাদ হইতে, অমৃতসর প্যারিস 
অথবা রোম হইতে পৃথক । প্রত্যেক সহর প্রত্যেক নগর তাহার বৈশিষ্ট্যের 

মধ্য দিয়। নিজন্ব ভাব প্রকাশ করিতেছে । নগরগুলির এই বহবৈচিত্রের 

মধ্য দিয়াই এক অখণ্ড জাতীয়তাঁর এক্য লক্ষ্য করা যাইতেছে । বৌদ্ধযুগে 
অশোক এই জাতীয়তার এ্রকোর উপর একটা সাম্রাজ্য গড়িতে সক্ষম 

হইয়াছিলেন। মুসলমান যুগে সম্রাট আকবরও এই নগরগুলির বৈচিত্রের 



ভগিনী নিষেদিতা ও বাংলায় বিপ্ববাদ ১১৩ 

মধ্যে যে এঁক্য আছে তাহাকেই ভিত্তি করিয়! সাম্রাজ্য গড়িতে পারিয়া- 
ছিলেন। যেজাতির মাহষগুলির মধ্যে নাগৰ্িকের কর্তব্যবোধ পরিপুষ্ট 
হয় নাই, সে জাতি ইতিহাসে একটা জীবস্ত মহা প্রাণীরূপে আত্মপ্রকাশ 
কৰ্িতে সক্ষম হইবে না। ভগ্গিলী নিবেদিতা কখনও কখনও নিজে বাটা! 
হাতে বোসপাড়ার সঙ্কীর্ণ গলিটি বাট দিতেন। "আপনি আচরি ধর্ম 
জীবেরে শিখায়” । 

এখন কথা, বিবাহ করিয়া গৃহীশী না হইলে পরিবার হৃষ্টি হয় না। 
পরিবারে বাস ন। করিলে নাগরিক হওয়া যায় না। অতএব, নাগরিক 

হইতে হইলে গৃহস্থ হইতে হইবে। মধ্যযুগে ধাহারা সাধুসন্স্যাসী ছিলেন, 
বর্তমান যুগে তাহারাই উত্তম নাগরিক হইবেন। আননমোহন বসুর 
আীবন চরিত লিখিতে গিয়া নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে, তিনি ছুইশ” বছর 
আগে জগ্সিলে একজন সাধু সন্ন্যাসী হইতেন। আমাদের কালে 
জগ্গিয়াছেন বলিয়া একজন উত্তম নাগরিক হইয়াছেন। (“40909 
1101900308১ 0০920 ০ 130001:50 56819 6811161, 0010 10956 

০০০5 01311001015 59117080100 021 0জাও 010068, 16 06০9106 & 

51601261, 08012609510 55 21011062183 0180 83 821000000.+ ) 

নাগরিকের আদর্শ সাধু-সন্গ্যাসী হওয়ার আদর্শ অপেক্ষা নীচু নয়, সমান 
উচ্চ। এবং তিনি লিখিয়াছেন যে, নাগরিক জীবন ও নাগরিক আদর্শের 

প্রতিষ্ঠাকল্পে সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজ একটি স্কুল স্বরূপ । (47006 5801580 

31517000 990091 50 %916121019 ৮০ 10019, 28 ৪. (1813108 ৪০০০০1 ৫০: 

106 ০7৮10 116 2110 16818”), বেলুড় মঠ নাগরিক জীবনের পক্ষে অনুকূল 

কি প্রতিকূল ত৷ উল্লেখ করিলেন না । 
ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুর পর কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট 

শোকসভা হয় (২৩শে মাচ্চ, ১৯১২ )১ ডাঁং রাসবিহারী ঘোষ সেই সভায় 

সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে ভগিনী লিবেদিতা আমাদিগকে 

শিক্ষা দিয়াছেন যে সন্ন্যাসের মধ্য দিষা আমাদের মুক্তি আসিবে না) 

পরস্ত, নাগরিক আদর্শের পরিপু্টি দ্বারাই আমাদের মুক্তি আসিবে । 

(44919056016 05980 ৪5 0086 001: 00165218000 11658 0০6 

10 25066001800 100৮ 20 096 01058090 9 ০155 10053.” ) 1 ডাঃ 

৮ 



১১৪ ভাঁগরী লিখেদিতা ও বাংলায় দিপা 

ঘোষ খোলাখুঁলিভাবেই বলিলেন থে ভগিনী নিবেদিতা মাগরিক আদর্শের 
পরিপুষ্টির জগ্য পর্যাসে বিপ্রতিপন্ন । অর্থাৎ, সন্্যাসের আদর্শ অঙুকৃল 
নয়, প্রতিকৃল 1 

মিং রাণাডেও সক্গ্যাসের প্রতিকূল এবং ব্রদ্ষোপাসক বিবাহিত গৃহস্থ 
পক্ষপাতী । ১৯০০ খুষ্টান্ষের ডিসেম্বরের শেষে লাহোরে কংগ্রেস হয়। 

11 টৈ. 3. 01085018928: সভাপতি হন। কংগ্রেসের সঙ্গে একটি 

সমাজ সংস্কীরের (১০০1৪] 0012665162০) সভা হয়। মিঃ রাণাডে উহার 

সভাপতি ুন। তিনি বলেন বৈর্দিক যুগে সন্ন্যাস ছিল না (”১৯০৫005 
92৪ 2০ ০৬৪1৪1550৩৫ 0১০ 1530+? )। কথাটা ঠিক। প্রধানতঃ, বুদ্ধ ও 

শঙ্কর পর পর ভারতের ইতিহালে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক | মি: রাণাডে 
কিন্তু বর্তমানকফাঁলের অবিবাহিত সন্গ্যাীদের উপর কিছুটা কটাক্ষপাত 

কষিলেন এবং বাংলার ব্রাঙ্মপমাজের নেতারা, ( ষথা-মহধি দেবেজনাথ 

ঠাকুর, বাজনারায়ণ বস্থ, কেশবচন্দ্র সেন, গ্রতাপচন্ত্র মজুমদার, শিবনাঁথ 
শাস্ত্রী, প্রভৃতি ) যে বিবাহ করিয়া নিরাকার ব্রন্দোপাসনা প্রচার করিয়া 
উন্নততর সমাজজীবন যাপন করিতেছেন, ইহার খুব প্রশংসা করিলেন। 
মিঃ রাণাঁডে বোশ্বাইয়ের প্রার্থনাসমাজের নেতা । এর প্রার্থনাসমাজ বাংলার 
বাহ্ষপমাজের বোছাই সংস্করণ। 

শ্বামী বিবেকানন্দ মিঃ রাণাডের বস্তার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি 

সন্ন্যাসী, কাজেই সন্্যাসের অতুলনীয় মহিমা! কীর্তন করিলেন । শ্বামিজী 
বলিলেন, 

“বেচে থাকুক রাণাডে ও সমাজ-সংস্কারকের দল । কিন্ত হে ভারত, 

হে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত ভারত ! ভুলোনা বৎস, এই সমাজে এমন সব 

সমস্যা রয়েছে এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্যগুর যার মানেই বুঝতে 
পারছে না, মীমাংসা করা তো দূরের কথা !” ইহা অনেকটা ধমক 

দেওয়ার মত গশুনাইল । বিশেষ কোন যুক্তি পাওয়া গেল না। 
এখন প্রশ্ন হইল সন্গযাপী হইলে কি নাগরিক হওয়া যায় না? স্বামী 

বিবেকানন্দ কি একজন নাগরিক নহেন? ভারতের জাতীয়তাবাদের 
একজন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত .নহেন? তিনি বলিয়াছেন)-*পরহিতায় পর্বস্থ 
অর্পণ এরই নীম 'ষখার্থ সন্ন্যাস নতুবা গেকয়া পরে আর কি হল? 
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ইচ্ছা! হয়, মঠ ফঠ সব বিক্রি করে দিই। এই সবগত্ীব,ছুঃখ্খী দরিক্র- 
নারায়ণদের বিলিয়ে দিই । * * * আহা! দ্রেশের লোক খেতে পরতে 
পারছে না, আমর! কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? দেশের লোক ছুবেলা 

দুমুঠো থেতে পায়না দেখে এক এক সময় মনে হয়-ফেলে দিই তোর 

শা বাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে যুক্ত 

হবার চেষ্টা |. ***একটি কুকুর যতদিন পর্যাস্ত অতুস্ত অবস্থায় থাকিৰে 

ততদিন পধ্যস্ত তাহাকে আহার প্রদ্ধানই আমার ধর্ম। ইহা ছাড়া আর 
যাকিছু-_অধর্শ ।১ যেবিশাল হৃদয় হইতে ইতিহাসে রাষ্ট্রবিপ্রবের জন্ম 
হয়, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা সেই হৃদয়ের পৰিচয় পাইতেছি । 

তাহার সঙ্গ্যাস মধ্যযুগের মায়াবাদীদের সন্যাস নয়। তাহার সন্গ্যাসের 

আদর্শে নাগরিক জীবনের আদর্শ দেদশিপ্যমান। নতুবা অত বড় বৈদাস্তিক 

হইয়াও তিনি কি বলিতেন যে, “অন্ত নাম হাতের কাছে না! পাওয়ায় আমি 

নিজেকে 5০০19118. বলিয়া! পরিচয় দিতে চাই |”, শুধু বিবাহ করিলেই 

উত্তম নাগরিক হওয়া যায় না। আর বিবাহ না করিয়া সন্স্যাসী হইঙ্গেই 

নাগরিকের আদর্শ হইতে স্থলিত হয় না। 

রাজা রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকালন্দে পৌছিতে একটা ধু 

অতিক্রম করিতে হয়। রাজার সমধযে ধাহারা মাষাবা্ী বৈদাস্তিক হইতেন 

তাহারা সমাজ সংসার ছাড়িয়। যাইতেন। সমাজের প্রতি কোন 

দায়িত্ববোধ তাহাদের ছিল না। তাই তিনি লর্ড আমহার্টকে লিখিয়া- 

ছিলেন যে বেদান্ত পড়িয়া আমাদের যুবকেরা উৎ্কৃষ্টতর নাগরিক হইতে 

পারিবে"না। * 

4406050 22603619 06 50০16১ তৈরী করাই রাজার অভিপ্রায় 

ছিল। এক্ষেত্রে তিনি ভগিনী নিবেদিতার পূর্বগামী। জ্ঞাতসারেই হউক, 

অথব! অজ্ঞাতসারেই হউক, নাগরিক জীবনের আদর্শ-পরিকল্পনায় ভগিনী 

“নিবেদিতা স্প্টতঃ রামমোহনপন্থী | 
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ভগিনী নিবেদিতা ও মডার্ণ রিভিউ 

১৯০৬, ডিসেম্বর কলিকাতা কংগ্রেস বইয়ের লে ১৯০৭, জাহুয়ারী 
মাসের “মডার্ণ রিভিউ, প্রথম দেখা যায়। নিবেদিতা তখন দমদ্দমে আনন্দ- 
মোহন বসুর বাগান বাড়ীতে রুশ্রশষ্যায় শায়িতা। ১৯০৭ খুষ্টাব্দের প্রথমভাগে 

“মডার্ণ রিভিউ” সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আচার্য জগদীশ চন্দ্র 

বস্থকে বলেন, “আপনার বিজ্ঞানের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি আমি মডার্ণ 
রিভিউতে ছাপাইতে চাই ।” আচার্য্য বস্থ বলিলেন, “আমার হাতে এখন 
কোন প্রবন্ধ নাই ।” রামানন্দবাবু গীড়াপীড়ি করাতে তিনি বলিলেন, 
“আচ্ছা, আমি নিবেদিতাকে বলিব, তিনি প্রবন্ধ দিবেন |” নিবেদিতার 

লিখিবার ক্ষমতা সম্পর্কে আচার্ধ্য বস্থ বিশেষ পরিচিত ছিলেন । বিজ্ঞানের 
অনেক দুক্ধহ গবেষণা, যাহা আচাধ্য বহ্থর মনে বিছ্যৎ চমকের মত খেলিষা 

যাইত, তাহা! আচাধ্য বন্থ নিজে লিখিতে পারিতেন না, নিবেদিতা লিখিয়া 
দিতেন। নিবেদিতা আচার্য বন্গুকে বলিতেন, “আমি তো আছি। 
আমার কলম অনুগত ভৃত্যের মত তোমার কাজ করবে । মনে কর এ 

লেখা তোমারই |” 
আচাধ্য জগদীশ বস্তুর মাধ্যমে রামানন্দ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয 

হওয়ার পর নিবেদিতা প্রথমে “মডার্ণ রিভিউ”তে বাজনৈতিক প্রবন্ধ দিতে 

আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ দিয়াছেন, এবং 

অর্বশেষে অজন্তা গুহার চিত্রকলা সম্পর্কে চিত্র-সমদ্বিত অনেক প্রবন্ধ 

ছেন। 
১৯০৭, আগষ্ট হইতে ১৯০৯, আগষ্ট পধ্যন্ত পুলিশের দৌরাত্য্যে ছুই 

বৎসর নিবেদিতা এদেশে ছিলেন না , ইউরোপ ও আমেরিকাতে ছিলেন। 

১৯০৯, সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১০, ডিসেম্বর পধ্যন্ত এক বৎসর চারি মাস: 
নিবেদিত। “মভার্ণ রিভিউ”তে প্রবন্ধ দ্রিষাছেন। পবে ১৯১৯, জানুয়ারী হইতে, 
তিন মাস নিবেদিতা আমেরিকা ছিলেন। কাজেই ১৯১১ এপ্রিল হইতে 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয়মাস নিবেদিতা প্রবন্ধ দিয়াছেন। এমন কি, তাহার 

মৃত্যুর (১৯১১৯ ১৩ই অক্টোবব ) পরেও “মডার্ণ ব্রিভিউনতে নিবেদিতার 
প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । এবং লেডি অবলা বন্ধু প্রভৃতি নিবেদিতার গুণমুগ্ধ 

অনেকে “মডার্ণ রিভিউ”তে নিবেদিতা সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন ॥ 
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“মডার্ণ ব্রিভিউ+ লেখকদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যছুনাথ 

সরকার, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। এবং এই লেখক দলটিন্ব 
সহিত আগে হইতেই নিবেদিতার পরিচয় ছিল। 

রামানন্দবাধুর সহিত আচার্য জগদীশ বন্থুর বাড়ীতে অবনীন্দ্রনাথ 

ঠাকুরের বৈঠকখানায় এবং নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের ছোট ভগ্রপ্রায় 
বাড়ীতে নিবেদিতার সাক্ষাৎ হইত এবং কথাবার্তা চলিত। এইরূপে উভয়ের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিতে দেরী হয় নাই । বত [0019,-তে লিখিবার 

সময় বিপিনচন্ত্র পালের সহিত, “ডন' মাাঁগাজিনে লিখিবার সময় সতীশচন্ত্র 
সুখোপাধ্যায়ের সহিত, নিবেদিতার যে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল “মডার্ণ রিতিউ”তে 
লিখিবার সময় রামানন্দবাবুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা বেশী হইয়াছিল ॥ 
নিবেদিতা ও অরবিন্দ এক পালকের ছুইচি পাখী । সুতরাং “কর্মযোগ্ীনে, 
নিবেদিত! অরবিন্দ চন্দননগরে প্রস্থানের (১৯১০১ ফ্রেব্রয়ারীর শেষ) পরেও 

প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কেন না, প্রস্থানের পূর্বেবে অরবিন্দ নিবেদিতাকেই 
+“কর্মযোগীনের” সমস্ত ভার দিয়া গিয়াছিলেন। স্ৃতরাঁং, “মডার্ণ রিভিউ, 

ও “কর্মযোগীনেঃ নিবেদিতা একই সময়ে লেখনী চালনা করিয়াছেন $ 

রামানন্দবাবু বলিয়াছেন, «নিবেদিতা একজন সংবাদিক হইয়াই 
জঙ্গিয়াছিলেন। (9106 9৪3 & 0078 100081156)। এমন প্রাণ দিয়! 

“মডার্ণ-রি ভিউ,-এর উন্নতি চেষ্টা আর কেহ করিয়াছিলেন কিনা জিলা ন! ।” 

€ অর্ধশতাব্দীর বাংলা- শ্রীশাস্তা দেবী পৃঃ ১৫৭ )। 

নিবেদিতার ফরাসী জীবনচরিতে (পৃঃ ৩০৮) আছে, *€[756 2050806 
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রামানন্দবাবু সাবধানী মানুষ ছিলেন , নিবেদিতা দুঃসাহসিক ছিলেন? 

“মডার্ণ রিভিউ সম্পাদনার কার্যে নিবেদিত! রামানন্দবাবুকে যথেষ্ট সাহাষ্ 
করিয়াছেন। 

নিবেদিতা দার্জিলিংএ মৃত্যু সময়ে রামানন্ধবাবুকে দেখিতে 

চাহিয়াছিলেন। কাধ্যগতিকে রামানন্দবাবু যাইতে পারেন নাই । উভয়ের 
পক্ষেই ইহ! অতীব পরিতাপের বিষয়। 

নিবেদিতা আচার্ধ্য জগদীশ বসুর মাধ্যমে যে সময় “মডার্ণ রিভিউ'এর 

সংস্পর্শে আসিলেন, ঠিক সেই সময়েই তাহার আঁবলে আর একটি গুরুত্ব 
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ঘটনার সথত্রপাত কইল । ১৯০৭ খ্ষ্টাবের প্রথমভাগে “যুগান্তরের সন্ত্রাসবাদী 

যুবকের দল নিবেদিতীর কাছে আসিয়া বলিল “আমাদিগকে আইরিশ, 
পিন্-ফিন্দের গুপ্ত সমিতির কার্যপ্রণালী শিক্ষা দিন।” নিবেদিতা কিছুট। 

ইতন্তত: করিয়া পরে স্বীকৃতা হইলেন। 
এই সম্পর্কে নিবেদিতার মানসিক বিকাশের ইতিহাসে ছুইটি ঘটনার: 

ভল্লেখ প্রয়োজন । ১ম, ম্বামী বিবেকানন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের 

(১৮৯৫ নভেম্বর) পূর্বে নিবেদিতা একজন রীতিমত বিপ্লবী ছিলেন ॥ 

বিপ্রবের কার্যে তিনি যেমন নিপুণ ছিলেন, তাহার অভিজ্ঞতাও প্রচুর 

ছিল। তিনি বিপ্রবীদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া বন্ুদিন বাস করিয়াছেন । 

বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বিপ্লবের সঙ্কীর্ণ পথ হইতে টানিয়া আনিয়া আরও, 

বুহত্তর বিপ্লবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা! করিয়াছিলেন ।* 

সিন্-ফিন্দের টেকনিক (6০০১108৫) সম্পর্কে অরবিন্দের কোন প্রত্যক্ষ 

অভিজ্ঞতা ছিল না। “কেখ্বিজ মজলিসে” তিনি বিপ্লবের আদর্শ দ্বার! 

অন্থপ্রাণিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন মাত্র । নিবেদিতা এইখানে অরবিন্দ 
হইতে পৃথক | ২য়, নিবেদিতা পুণ! ভ্রমণকালে (১৯০২, সেপ্টেম্বর) ব্যাড ও 
আয়াস্টের হত্যাকারী চাপেকার ভ্রাতাদের মাতার সহিত সাক্ষাৎ 

করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খুষ্টান্বে বোশ্বাই সহবে প্রেগ দেখা দেয়। গভর্ণমেণ্ট 
প্রেগ দমনে গোরা সৈন্যদের নিষুস্ত করিয়াছিলেন। সৈচ্েরা লোকদের, 
ঘরে ঢুকিয়া মেয়েদের গ! টিপিয়া দেখিতে লাগিল প্লেগ হইয়াছে কি না । 
বিপধ্যয় কাণ্ড । মিঃ তিলক মারাঠা কাগজে লিখিলেন, “ইহা! অপেক্ষা 
প্রেগ ভাল ।” প্রেগ অফিসার মিঃ র্যাণ্ড ও লেফটগ্ঠাণ্ট মিঃ আয়াষ্টকে, 

দামোদর ও চাপেকার ছুই মারাঠী যুবক (১৮৯৭, ২২শে জুন) পথিমধ্যে 
গুলি করিয়া হত্যা করিল। রাওলাট কমিটির মতে ইহাই এদেশে প্রথম 
রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা । মিঃ তিলককে এই হত্যার উদ্কানী দাত! বলিয়। 

২৯শে জুন গ্রেপ্তার করা হইল। মিঃ তিলক দেড় বৎসরের জন্ত সশ্রম. 

+31560165 1067 ঘ1)96 1080 10960. 6179 01090 86108819 1 
ভা615170 ; 96 [5000020৪119 1180 0876191108660 11) 6109 16981110709, 11560. 
2) 609 ৪3188% 91 20:98:16] 70915908 106107:9 28101 এন 
০:৩ 1061 ৯783 [000 চিত 080 9016808100) ০01 £9%০1৮.'--ফর 
আবন উ:৩০২)। 



ভঙগ্গিনী নিবেদিত ও বাংজাঁয় খিিবরাদ ১১৯ 

কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন । ফিনিকস্ পার্কের হত্যাকাণ্ড, পার্পেবকে সেই 
হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত করিষ! কারাদণ্--এই সমন্তই মিঃ তিলকের 
কারাদণ্ডের অনুরূপ ঘটনা । অরবিন্দ পার্ণেল ও তিলকের কারাদণ্ড ছুইই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিবেদিতা তখন লগ্ডনে। ভারতে আসিবার জঙ্য 

প্রস্তুত হইতেছেন। ১৮৯৮১ ২৮শে জানুয়ারী নিবেদিতা প্রথম ভারতে 

পদার্পণ করেন। এবং তাহার আগমনের মাত্র সাঁতমাস পূর্বের ঘটনা র্যা 

ও আয়াষ্টের গুণ হত্যা । স্বামী বিবেকানন্দ এই হত্যাকারীর প্রশংস। 

করিয়াছেন। ইহাদের সোনার মুর্তি (001৫9 56896) তৈরী করিয়া 

বোশ্বাইয়ের জাহাজ ঘাটে প্রতিষ্ঠী করিতে বলিয়াছিলেন। মিঃ তিলক 

জেলে এই হত্যাঁকারীদিগকে গীতা পাঠাইয়! দিয়াছেন। দামোদর, 

চাপেকারেরা মিঃ তিলকের এই গীতা হন্তে “ও গঙ্গা নারায়ণ” বলিয়া ফাসি 
কাটে ঝুলিয়া পড়িয়াছিলেন। 

নিবেদিতা পুণাতে বিস্ময় ও ভক্তি গদ্গদ্র চিত্বে এই চাপেকার জননীর 
সম্মুখে দাড়াইলেন। এবং তাহার সম্মুখে ভূমি হইয়া পাদস্পর্শ করিলেন, 
মনে মনে ভাঁবিলেন এই মা, ভারতবর্ষকে চারিটি সন্তান দান করিয়াছেন। 

(ফরাসী আীবন চরিত, পৃঃ ৩০৩)। ভারতের অপব্র কোন মহিলাকে দেখিয়া 

নিবেদিত] এতটা বিশ্ময়ে ও ভক্তিতে অভিভূত হন নাই। তাহার জীবন 
ইতিহাসে ইহ। একটি অবিস্মরণীয় মূহুর্ত । এই নিবেদিতা ১৯০৭ খুষ্টাব্ষের 
প্রথমভাগে যুগান্তর দলের যুবকদের শি্লিখিত ব্ধপ শিক্ষা দিলেন :-- 

(ক) ভারতব্যাপী একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের (82560 86:8816) 
পরিকল্পনা লইয়াই গুপ্ত সমিতির কাধ্যের ছক কাটা হইল। গ্রামে 
গ্রামেই এই গণ সমিতি গ্ৃতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইল। এবং কিছু চেষ্টা, 
হইল। সুতরাং বিপ্লবের কেন্দ্রগুলি প্রধানত পল্লীমুখী, সহরমুখী নয়। এই 

সময়ে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রায় সব জেলাগুলিতেই অনেকগুলি আধা- 

ৰিপ্রবী গুধডসমিতি আপনা হইতেই অস্থুরিত হ্ইয়াছিল। এই সবগুলি 
ওঞসমিতিকেই নিবেদিতা একটা! কেন্ত্রীয় পরিচালনাধীনে আনিবার চেষ্টা 
কর্িলেন। এই সকল শাখা সমিতিগুলির মধ্যে যাহাতে ক্রুত বার্ড 
প্রেরণ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ফে বার্ড! লইয়া! যাইবে সে যদি 
বিশ্বাসঘাতকতা করে তৰে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্য। করা হইবে--”৮৩ 
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সমস্ত শাখাকেন্দ্রগুলি যেন সময় আসিলে একসঙ্গে বলিতে পারে, “আমর! 

প্রস্তত” | মেয়েরাও এই সব শাখ! সমিতির সভ্য হইতে পারিবে । অনেক 
টাকার প্রয়োজন, নিবেদিতার হাতে যত টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল 
তাহা তিনি সমন্তই গ্রামের কেন্ত্রগুলিতে বারীন্রের হাত দিয়া বিতরণ 
করিতে দিলেন। 

(খ) এই কেন্ত্রগুলির মধ্যে হাতে ছাপা রাজদ্রোহমূলক কাগজ বিত্পনণ 
করিবার ব্যবস্থা হইল; নিবেদিতা এই কার্যে অগ্রসর হইলেন। কেন 

না, বাল্যকালে প্রেসে কি করিয়া এই গোপন পত্র ছাপা হইতে পারে 

তাহা তিনি শিখিয়াছিলেন। (ফরাসী জীবন চরিত পৃঃ ২০২) 

(গ) ইংরেজ সৈন্য যদি গ্রামে আসিয়া পড়ে? তাহারও যথাসম্ভব ব্যবস্থা 
নিবেদিতা দিলেন। সন্ত্রাসবাদীরা গ্রাম ছাড়িয়া জঙ্গলে পলাইয়া যাইবে । 
এবং অস্ত সকল গ্রামবাসীর! পলাতকের রক্ষার জন্য যাহা কিছু সম্ভব-- 
টাকা, খাছ ইত্যাদি দিয়া গোপনে সাহায্য করিবে । মেয়েরা ধান ভানিতে 

লাগিয়া যাইবে । লুক্কায়িত বিপ্লবীদের খোজ গ্রামবাসীর! দ্রিবে না। 
(ঘ) প্রিন্স ক্রপাটকিনের শিষ্তা নিবেদিতা নিজে বোমা তৈয়ার করিতে 

জানিতেন (49156 ৪৪ 1000 2, 581766£ 69 006 23009০66016 ০0৫ 

010915০5,--ফরাসী জীবন চরিত, পৃঃ ৩০৬)। আলষ্টারের জঙ্গলে 
তাহার পিতাকে যে কাধ্য করিতে তিনি বাল্যকালে দেখিয়াছেন, তাহ! 

তিনি ভূলেন নাই । হেমচন্দ্র দাস প্যারিসে বোম! তৈরী শিখিয়া তখনও 
দেশে ফিরিয়া আসেন নাই। কিন্তু বারীন্দ্র ও উল্লীসকরের আর দেরী 
সহ হইতেছিল না । ইতিমধ্যে উল্লাসকর 'দঞ্ত নিজের চেষ্টাতেই বোমা 
তৈয়ারীর একটি “ফমূ'ল! (৫9720012) একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া 
ফেলিলেন। সেকি আনন্দের দিন! নিবেদিতা আচাধ্য বন্থুকে বলিয়। 

তাহার বিজ্ঞানের গবেষণাগারে উল্লাসকরের কার্্যকে নিপুণভাবে পরি- 

সমাপ্তি অন্ত তাহাকে এবং আরও একটি যুবককে ভর্তি করিয়! দিলেন। 
জগদ্দীশচন্দ্র বন্ুর মাধ্যমে অস্ান্ত যুবকদের তিনি বিখ্যাত রাসায়নিক 

পি, সি, রায়ের গবেষণাগারে ভর্তি করিয়া দিলেন। পি, সি, রায় নিবেদিতার 
অনুরোধ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রক্ষা করিলেন। 
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নিবেদিতা নিজেই পি, সি, রায়ের নিকট যুবকদের লইয়! গিষাছিলেন। 
পি, সি, রায় গবেষণাগারের চাঁবি ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া যাইতেন, এবং 
অনেক রাত্রে এক আসিয়া শুম্ভ গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ করিতেন ; বৌমা 

তৈয়ারীর ফমু'লাগুলি টেবিলের নীচে কাগজ চাপা থাকিত। তিনি সেগুলি 
সংগ্রহ করিয়া দেখিতেন। যত্ত্রগুলি নিজেই পরিফ্ষার করিতেন । 
গ্যাসিডগুলি উধাও হইয়াছে তাহাও দেখিতেন। এই সাহায্যের অন্ত 
নিবেদিতা পি, সি, রায়ের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ ছিলেন । 

নিবেদিতার বোমা তৈরী শিক্ষ! দেওয়ার ব্যাপারে আচার্য জগর্দীশচন্ত্র 

বস্থ ও আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্ত্র রায়-_-এই দুই জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে পাইলাম । 

অরবিন্দ এই কাধ্যটি পারিতেন না। নিবেদিতার বিশেষ অবদান কিঃ 
তাহা উল্লেখ করিবার জন্তই তুলনা কর হইল। 

নিবেদিতা যুবকদের বলিলেন, “আমাদের মৃত্যুভয় জয় করিতে হইবে । 
কাপুক্রষ বলিয়া আমাদের যে অধ্যাতি তাহা আমাদের শক্তি দ্বারাই 
ধৌত করিতে হইবে ।” যে সকল যুবকেরা মরণে ভয় পায়, নিবেদিতা 
তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। 

এখানে ব্বভাবতই একটা প্রশ্ন উঠিবে যে, নিবেদিতা হিংসাবাদী কি 
অহিংসাবাদী 1 জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্বদের মত অধিংসাবাদী, নিবেদিত! 
কোনকালেই ছিলেন না। অর্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অন্ত 
গীতায় যদি শ্রীকৃষ্ণ হিংসাবাদী হইয়। থাকেন, তবে নিবেদিতা হিংসাবাদী । 

'আর বুদ্ধের গ্ররোচন! দেওয়া সত্বেও শ্রকষ। যদি হিংসাবাদী না হইয়া 
থাকেন, তবে নিবেদিতাও হিংসাবাদী নহেন। পুনরায় রাজ। রামমোহনের 
কথাই উল্লেখ করিতে হইতেছে । রাজা বলিয়াছেন “আমাদের পরাধীনতার 

একটি কারণ, হিংসাত্যাগকে ধর্ম জানা (ব্রাহ্মণে সেবধি)।” নিবেদিতা 
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স্পষ্ট কথা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। 



০০ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ 

নিবেদিতা ও রবীন্ত্রঙ্গাথ 

নিবেদিতার সন্ত্রাসকার্ী কাধ্যকলাঁপ এবং যুবক দিগকে আইরিশ-সিন্- 
ফিনদের টেকৃনিক্ (69০1,0100€) শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ সমস্তই 

প্রথম হইতে অবগত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এজন্য নিবেদিতাকে ভতসনা 
করিয়াছেন। তিনি নিবেদিতাঁকে স্পষ্ট বলিয়াছেন “তোমার বিশ্বাস (181৮1) 

আছে, শক্তি আছে। তুমি হিংসাত্মক বিপ্লবের কথা বলিতে পার, কিন্ত 

তোমার চারিদিকে যে যুবকদদল আসিষা জুটিয়াছে তাদের বিশ্বাসও নাই» 

শক্তিও নাই। তাহার! হাতের কাঁছে যেমন তেমন একটা কাজ চায় মাত্র । 

তুমি না থাকিলে তাহাবা কিছুই করিতে পারিবে না।” --ফরাসী জীবন 

চরিত ; পৃঃ ৩০৪। 

রবীন্দ্রনাথের কথ! কিছুটা সত্য, সবই সত্য নয। সন্ত্রাসবাদ যুবকদের 
রবীন্দ্রনাথ যে চক্ষে দেখিয়াছেন, অরবিন্দ তাহাদের সে চক্ষে দেখেন নাই। 

ছুই বৎসর পর অরবিন্দ, এই সন্ত্রাসবাদী যুবকদেব অতি উচ্চ প্রশংসা 
করিয়াছেন, “এই যুবকর্দের আত্মত্যাগ ও ছুজ্জয সাহসের তুলনায় আমি 
কিছুই না। তাহাদের চাঁরিত্রিক বল আমার চেয়েও বেশী |” * 

নিবেদিতার অনুচর সন্ত্রীসবাদ্দী যুবকর্দের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের 

দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদর। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন বসু, 
কানাই দত্ত, ইহার প্রত্যেকেই পরবর্তী ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের কথা মিথ্য। 
বলিয়া গ্রমাণ করিয়াছে । 

নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের ভত্সনা ও সতর্কবাণী কানে তুলিলেন না । 

নিবেদিতা ও অরবিন্দ বিপ্লবী, রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী নহেন। বিপদূ ঘনাইয়া 
আসিলে রবীন্রুনাথ ভয়ে রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। 
তাহার জীবন ইতিহাসে একথা মুছিয়া ফেলা যাষ না। _-ফরাসী জীবন" 
চরিত, পৃঃ ২৮৭। 
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ভগিনী দিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্রধবাদ ১৯৩, 

কুমিল্ল! ও জামালপুব---১৯৩৭ 

বরিশাল কনফারেম্লের (১৯০৬, ১৪ই এপ্রিল) ঠিক এক বছর পরে কুমিল্লা 
ও জামালপুরের ঘটনা । ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলন দমন 
করিবার অন্য তাহার টেকনিক বদলাইয়া ফেলিলেন। বরিশালের প্রত্যক্ষ 

দমন নীতির পরিবর্তে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের লেলাইয়া দিলেন । 
মার্চের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাই তাহার জমিদারী কুমিল্লাতে 
গিয়া এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্ত্রপাত করিলেন। মুসলমানের! হিন্দুর 
দোকান লুট করিল, হিন্দুর বিধবাদিগকে জোরপূর্বক ধরিয়। লইয়া গিয়া 
পাশবিক অত্যাচার করিল। গভর্ণমেণ্ট পিছনে থাকিয়া! মুসলমানদের 

উস্কানী দিলেন। * 

অহিংস দ্বারা ইহার কশ প্রতিকার হইতে পারে? টাকায় মুসলিম লীগ 
ভূমিষ্ঠ হইবার ছুইমাস পরেই কুমিল্লার দাঙ্গী। কুমিল্লার দেড় মাস পর 
এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে জামালপুরে বাসস্তী পুজার সময় মুসলমানেরা 

বাসন্তী প্রতিমা ভাঙিয়া ফেলিল। হিন্দু ভ্রীলৌকদের ধরিয়া লইয়া গিয়া 
মুসলমান গুগ্াঁরা অকথ্য পাশবিক অত্যাচার করিল। গভর্ণমেণ্ট 

নির্যাতিত হিন্দুদের গ্রেপ্তার করিল। নবরমপন্থী ও চরমপন্থীদল কেহই 
মুসলমানদিগকে হাতে বাঁখিতে পারিল না। পরস্ত, গভর্ণমেণ্ট মুসলমান- 

দিগকে সম্পূর্ণ হাত করিল। চষ্লিশ বৎসর পর ইতিহাসের এই ধারাই 
বাংল! দেশকে দ্বিখপ্ডিত করিয়া ফেলিবে। অবাঙ্গালী কংগ্রেস নেতারা 

এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবে । ইহাতে সায় দিবে। 
অরবিন্দ 'বন্দেমাতরমূ* পত্রিকায় আগ্নেয়গিরির প্রশ্রবনের মত লিখিতে 

লাগিলেন। “যদি বাঙ্গালী জাতি সত্যই এমনি পক্ষাঘাতগ্রত্ত হইয়া 
থাকে যে দুর্বৃত্তদের দ্বার! তাহাদের ক্্ীলোকদের সতীত্ব নষ্ট হইতে 

দ্েখিয়া'৪ গপ্রাতিকারার্৫থে আঘাত না করে, তবে যতশীপ্র এই বাঙ্গালী জাতি 
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১২৪ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' 

পৃথিবী ভারাক্রান্ত না করিয়! পৃথিবী হইতে মুছিয়া লু হইয়। যায়, ততই 
দাল।”% 

মিঃ তিলক মারাঠী পত্রিকায় লিখিলেন যে ইহা কি বিশ্বাস করিতে 
হইবে, যে, বাসস্তী প্রতিমা ভগ্ন, এবং হিন্দু স্ত্রীলৌকদের উপর বলাৎকার 
দেখিয়াও, প্রতিকারার্থে রাস্তায় রক্তের অতরোত প্রবাহিত হয় নাই? 
(10000 0100 £10573078 67160151865 0190002১,) । মিঃ তিলক ও 

অরবিন্দ কেহই অহিংসার কথ! বলিলেন না। নিবেদিতা ঠিক এই সময়েই 
বাংলার যুবকদের আইরিশ সিন্ফিনদের টেক্নিক্ শিক্ষা দিতেছেন। 

ইতিহাসে আচমক1 অকস্মাৎ কিছুই হয় না। কাধ্যকারণ সম্পর্কে একট! 
অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ । 

ভারত সভা, কংগ্রেস, কনফারেন্স, ত্রাহ্গপমাজ, বিবেকানন্দের কথায় 

মঠ--ফট» ঘণ্টানাড়া, শাখবাজান” দূর দিগন্তে ধূসর ছায়ায় মত বিলীন 

হইয়া যাইতেছে । ইতিহাসের এই দুর্দমনীয় বেগ বাঙ্গালী জাতিকে যে 
পথে লইয়া যাইতেছে, ভগ্নিনী নিবেদিতাকে তাহার পুরোভাগে অঙ্গুলি 

সঙ্কেত করিতে দেখা যাইতেছে । 

অরবিন্দ ও নিক্ছিয় প্রতিরোধ 

অরবিন্দ বন্দেমাতরম্ঠ পত্রিকায় ৯ই এপ্রিল হইতে ২৩শে এপ্রিল 
পর্ধ্যস্ত নিক্ষিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ লিখিলেন। যদিও অরবিন্দ 

নিজেই বলিয়াছেন যে, বিপিনচন্ত্র পালই নিক্ষিয় প্রতিরোধের প্রথম প্রবর্তক; 
তথাপি বিপিনচন্দ্রের নিক্ষিয় গ্রতিরোধ হইতে অরবিন্দের নিক্ষিয় প্রতিরোধে 
অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়। এবং এই পার্থক্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ । 
বিপিনচন্দ্র সন্ত্রাসবাদের বিরোধী, অরবিন্দ সঙ্াসবাদের প্রবর্তক । সুতরাং 
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খু৪ 18869: 108 736৮ চ9০219 8০ 79 0106690 12020 605 2৮0 81080 

১0000196৮1৮ 10589 160 60912 0198:5০৪,--0 35005 3156550016৮ 

- ভাঞ্য 1905) 



ভগিনী নিবেদিত! ও বাংলায় বিপ্লববাদ ১২ 

উভয়ের নিক্তিয় প্রতিরোধ এক হইতে পারে না। বিপিনচন্ত্র প্রতিরোধের 
অন্ত শুধু নিক্কিতার উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। অরবিন্দ তাহা করেন: 
নাই। অরবিন্দের নিক্তিয় প্রতিরোধকে অবস্থাধীনে সক্রিয় হইতে হইবে। 
এইখানেই বিপিনচন্ত্র হইতে অরবিন্দ পৃথক। অরবিন্দ লিখিয়াছেন,-- 
৮০ ৪৫৮০০৪ 0985859 £651509005 16006 ড1810176 60 00910 2. 

08059, ০ 1৮, আমরা নিক্ষিয় গ্রতিরোঁধ করিব সত্য কিন্তু আমাদের 

পশ্চাতে ক্ষত্রিয়ের তীরধনুক প্রস্তুত থাকিবে (55 8০৮10 1085৩ 0৪ 

5০৬ 0 00০ 19158001529 15505 01 056 61009081010 00৩ 08০10- 

£1098150+”) ৷ রাজনীতি বিশেষভাব ক্ষত্রিয়দের কাজ। যদ্দিও তিনি 

বলেন নাই, কিন্তু বলিতে পারিতেন, যে ইহা বৈশ্য বা বণিকের কাজ 
নয়। * 

অরবিন্দের মতে প্রতিরোধ প্রথমে নিক্ষিয় থাকিবে । পরে অবস্থা বুঝিয়া 

সক্রিয় হইবে, সক্রিয় (8০5৪) হইলেও আক্রমণাত্মক হইবে না। পরের' 
ধাপে অত্যাচার হইলে সক্রিয় প্রতিরোধ আক্রমণাত্বক হইতে পারিবে, এবং 
শেষ ধাপে সশস্ত্র বিদ্রোহে (81160 50:88£16) গিষা পৌছিবে । এবং উহা 

দ্বারাই ইংরেজকে তাড়াইয়া দেশ ম্বাধীন হইবে । অত্যাচার বেশী হইলে" 
*0889156 [385159106 069565 910 4১০0৮ [85150910065 106000095 ৪৮ 

৫0৮.--সশ্ত্র বিদ্রোহই লক্ষ্য এবং ইহার প্রথম ধাপ নিক্ষিয় প্রতিরোধ । 
ইহাতে শুধু নিক্রিয়তা নাই, এবং অহিংসার কোন ঝুজরুকিও নাই। 

নিবেদিতা ও অববিন্দদের সন্ত্রাসবাদের সহিত ইহার সামঞ্জশ্য রহিয়াছে, 
এমনকি যোগাযোগও রহিয়াছে । অববিন্দ লিখিয়াছেন, £ ৬৮৩ ০ 20 

ভ2100 6০0 0০591002109 0101 06 00061 ৮700 10:0৬ 0015 109৬ (০, 

£81666 2100 006 1)0% 00 5011০+১- কিন্তু “আ0062৮ কথা লেখা ঠিক হয় 

নাই । অরবিন্দ হঠাৎ বিশ্মরণ হইয়াছেন যে, ভগিনী নিবেদিতা একজন, 
পা 00091)” | 

নিবেদিতা নিক্ষিয় প্রতিরোধ সম্পর্কে কুত্রাপি একছত্রও লেখেন নাই। 

4901156 18 6896018115 00০ 5851076580৫ 0106 15159011595 212৫ 
ভ10)086 50020759, 86221256 2ট 105 0808 81] 991501551 5008815 
85 10179911178. 



১২৬ ভগিনী মিবেমিতা ও বাংলায় বিল্লধবাঙগ 

"অরবিন্দ ইহ! লিখিয়া বিপিনচস্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন 
এবং নিথেদিত! 'অর্রবিন্দের সমর্থন করিতেছেন, বিপিনচন্ত্রকে নহে । 

অরবিদ্দ যখন ইহা লিখিতেছিলেম, তখন একদিকে কুমিল্লা-জামালপুর 
চলিতেছে, আর অন্যদিকে নিবেদিতা জগদিশ বস্থ ও পি, পি,বায়ের 

লেবরেটরীতে তাহার যুবকদের পাঠাইয়া রোমা তৈরীর ফরমূলা 
শিখাইক্েছেন। এবং সেই সঙ্গে "মডার্ণ রিভিউতে রাজনৈতিক প্রবন্ধ 
লিখিতেছেন। 

বিপিনচন্দ্র পালের মাদ্রাজ বক্তৃত। 

রাওলাট কমিটি লিখিয়াছে (পৃঃ ৯১৫) যে, বিপিনচন্ত্র “সমুদ্রের পূর্ব্ব- 
তীরবর্তী নগরগুলির মধ্য দিয়া এপ্রিল মাসে বন্তৃতা করিলেন। রাজামন্ত্রী 
সহরে তাহার বক্তৃতার ফলে গভর্ণমেণ্ট কলেজের ছাত্রেরা ২৪শে এপ্রিল 
ধর্মঘট করিয়া বসিল। ২রা মেমাদ্রাজে এক বক্তৃতায় তিনি বলিলেন যে, 
(ক) ইংরেজ. ভারতবর্ধকে তাহাদের অধীনে বাখিয়! স্ুশীসন প্রবর্তন 
করিতে চায়, কিন্তু ভারতবাসী ইংরাজের কর্তৃত্ববিহীন পূর্ণ শ্বাধীনতা লাভ 
করিতে চায়। (756 [151975 4651150 6০ 220806 10 2000170100039৯ 
80501086215 £06০ 0 0০ 0116151) 91011810610): (খ) এদেশে 

ইংরেজের রাজত্ শুধু মায় বা মরীচিকার (408১8. ০0: 111883107৮7) উপর 
স্থাপিত। নূতন আন্দোলন এই মায়। বা ভ্রমকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াই 
শত্তিমান হইতে চলিয়াছে ।” 

আমাদের দেশে ইংরেজ রাজত্ব একটা মায়া (998 ০: 11108107), 
বেদাস্তের পরিভাষায় ইহার পারমার্ধিক সবা লাই। মুমুক্ষু দাঁধক যেমন 
মাঁয়াফে মিথ্যা জানিয়া মুক্তিলাভ করিবেম, আমরাও তেমনি ইংরেজ 
রাঁজত্বকে মায়া বা মিথ্যা জানিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিব। ইহ বেজায় 
দার্শনিক ব্যাপার। রাজনীতিতে এতটা বেদান্ত কলে বুঝিবে না । এই 
ব্যাখ্যার একটা! খারাপ দ্িকও আছে। যদদি মায়াই হয়, তবে উহার ধার 
পাশ দিয়া আমাদের যাইবার কি দরকার? আছে, থাকুক । 

ইহার ঠিক দুই বৎসর পরে আলিপুর বোমার মামলার পর জপ 



ভগিনী নিখেদিত। ও বাংলায় বিপ্লবধাদ ১২৭ 

হইতে বাহির হইয়া অপ্রবিদা বিভন ফোয়ারের এক সভায় (১৯১৯, ১৩ই 

জুন) এক বন্তৃত। করিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন? 

'রুধিন্দ বিপিনচক্জ্রের এই মায়া থিওব্িফে অনুসরণ করিয়া ইংরেজ 
গাভর্ণমেণ্টকে মায়া বলিয়! ব্যাখ্যা করিলেন! (ও 16817ত 0065 06%61 

৩1৩ 0061) 6০5 1৩ 00258) 1110510289.)% | 

দার্শনিক চিন্তায় অরবিন্দ মায়াবাদী নহেন, লীলাবাদী। তথাপি 

তিনি বিপিনচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া মায়ার পক্ষেই বক্তৃতা দিলেন। ইংরেজ 

গভর্ণমেষ্টকে শ্কুষ্ণ বা বাস্থুদেবের লীলা বলিলেন না। কিন্তু ইহা জুই 
বৎসর পরের ঘটন! | 

লাঙজখপত রায় ও অজিত নিংএর হঠাৎ নির্বাসনের খবর পাইয়া 
বিপিনচন্দ্র ১২ই মে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ফরিলেন। 

লাজপৎ রায় ও অজিত সিংএর নির্বাসন 

সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) পঞ্চাশ বৎসর পর পাঞ্জাবে গুজব 

বটিয়াছিল আবার তেমনি একটা বিদ্রোহ হইবে । হঠাৎ কৃষিকর বৃদ্ধি 
হওয়ায় বারী দোয়াব খালে চেনাব বন্তীর প্রজার] বদ্ধিত কর দিবে ন! স্থির 

করিল। এই সব কৃষকদের বু আত্মীয় স্বজন শিখ রেজিমেন্টের সৈল্ 
ছিল। 72919 নামে দেশী কাগজ ভারতীয় সৈম্ত্দিগকে রাজদ্রোছে 

উত্তেজিত করিল। লাজপত রায় ২২শে মা্চ, এবং অজিত সিং শই এবং 
২১শে এপ্রিল, কৃষকদের সভায় ডাকিয়া বলিলেন যে, “বন্ধিত কর হাস 

না হওয়া পর্য্যস্ত তোমর। চাষবাস করিও না।” এই সভায় পেন্সন-ভোগী 
অনেক শিখ সৈন্তও ছিল। ফলে ২রা মে, ব্রাওয়ালপিগডিতে ক্ষিপ্ত রুষক 

জনতা সাহেবদের বাংলো! ও বাগান আক্রমণ করিয়া তছনচ, করিয়া দিল। 

খাল ও রেলওয়ে ধ্বংস কর! হইল । নিবেদিতা ইহাকে সত্যই একটি 
'সশন্ত্র বিদ্রোহ বলিয়। মনে করিলেন । (683 211060 160611100 1618 

911 108 £9:০০১- ফরাসী জীবন চরিত $ পৃঃ ৩০৫ )। ১৯০৫ সনের বাংলার 

বয়কট 'আন্দোলনকে ও নিবেদিতা মিঃ গোখ লেকে লণ্ডনে চিঠি লিখিবার 
অয় একটা সশঙ্্র বিদ্রোহের পূর্বাভাস বলিয়া স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছিলেন॥ 



১২৮ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্রববাদ 

ইহা তাহার ফরাসী বিপ্রব ও আইব্রিশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ফল। এবং 
তাহার বিপ্লবী মনের স্বতংস্ফূর্ভ প্রকাশ। 

৯ই মে, লাজপত রি ও অজিত সিংকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করিয়! বন্ধায় 
মান্দালয় দুর্গে প্রেরণ কর! হইল । কলিকাতায় ভীষণ প্রতিক্রিয়া, উৎসাহ 
ও আতঙ্কের মধ্যে দেখা দিল। অরবিন্দ রাত্রিতে ঘুমাইয়া ছিলেন, 
তাহাকে খবর দ্রেওয়। মাত্রই তিনি নিদ্রোখিত হইয়া বন্দেমাতরযের জদ্ত 
নিখিলেন, “21670 0৫ 0৩ চ02125 ! 28০৪ 06 026 [5100 ! আমলাতন্ত্ 

আমাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে, যুদ্ধ দাও! একজন লাজপতের 

জায়গায় একশ লাজপত দণ্ডায়মান হও । এখন বক্তৃতা, দিবার ও প্রবন্ধ 

লিখিবায় সময় অতীত হইয়াছে ।৮ (706 0006 00৯ £0 8১০201565 

900 6706 57116106515 0৪5৮ বন্দেমাতর্ম্, ১০ই মে)। উত্তেজনার 
বিদ্যুৎ তরঙ্গ যখন এইকপে স্বদেশী বাংলার আকাশে বিম্ঝিমু করিতেছিল 

ঠিক সেই সময় টাউন হলে” একটা সভা হইল। নিবেদিতা বক্তৃতা 
করিলেন। বিষয় ছিল, 705739310 2.6118197| তিনি বলিলেন, আর 

কথা নয়। এস এবার আমরা কাজ আরম্ভ করি («০ 2001: ৬০:08 

/0105--/0105. [66 03 192০ 060--0605--৫265.+) অরবিন্দের 

১০ই মে বদ্দেমাতরমের লেখার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। 
নিবেদিতা ও অরবিন্দ ঠিক একই সময়ে একই ইঙ্গিত করিতেছেন। 
এই দুই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন বিপ্লবীর চিস্তান্টত একই খাতে প্রবাহিত 
হইতেছে । 

বিপিনচন্ত্র নিবেদিতাঁর বক্তৃতা শুনিষা! বলিলেন, “ইহা! 1051092510 7২611- 

8190 নয় । ইহ [050971662? । 

বেলুড় মঠের উৎসব 

ভুলাই মাসে বেলুড় মঠে উৎসব হইল। নিবেদিতার শিস্ত যুগাস্তর 
দ্বলের যুবকেরা তাহাকে বেলুড় মঠে লইয়া গেল। নিবেদিতা যে ঘরে 

ত্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যে ঘরে তিনি পাঁচ 

বৎসর পূর্বে (১৯০২, «ই জুলাই প্রাতে) পুশ্পে আচ্ছাদিত স্বামিজীর 
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মৃতদেছকে পাখ। প্রিয় বাতাস করিয়াছিলেন, এবং তাহার মন্তক আপন 

জ্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেই ঘরে তীর্ঘযাত্রীর মত করজোড়ে প্রধেশ 
করিয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর বারান্দা পিয়া ধীরে ধীরে 
গমন করিলেন। ফরাসী জীধন চরিতে আছে, মহেজ্ত্রনাথ দত্ত সঙ্গে 

ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা; কিন্তু আমার 
মনে হয়, মহেজ্্র নয়, ভূপেন্্র নাথ দত্ত সঙ্গে ছিলেন। মঠের নীচে 

বিশাল জনতা নিবেদিতাঁকে দেখিয়া উচ্চৈংশ্বরে বলিল “আমাদিগঞ্ষে ' 

ক্ষিছু বলুন! আমাদিগকে কিছু বলুন!” নিবের্গিগত। তাহার বন্ধুদের প্রতি 
তাকাইয়া বলিলেন ৭1096 [৫০ ৪০?৮--”আমি কি কিছু বলিব ?+ 
তাহারা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া! বলিল, “না কিছু বলিবেন না। গুধু 

জানান।” নিবেদিতা হাত তুলিয়। শুধু বলিলেন, “ওয়া গুরু 

কি ফতে”! জনতা উত্তরে প্রতিধ্বনি করিল “ওয়া গুরু ফি ফতে !” 

জনতার প্রতি তিনি কিছু ফুল ছড়াইয়া দিলেন। জনতাও উত্তরে তাহার 
প্রতি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিল । তারপরে তিনি ছুই হাতে মুখ আচ্ছাদন 
করিয়া নীরবে কাদিতে লাগিলেন। ম্বামীজীর কথাই তাহার শ্মৃতিপথে 

উদ্দিত হইয়াছিল। 

যুগান্তরের মামলা 

পুলিশের গোয়েন্দা সদাসর্বক্ষণ নিবেদিতার পশ্চাতে অন্ধাবন করিত £ 

কাজেই বেলুড় মঠে কোনরূপ বক্তৃতা দিতে তাহাকে নিষেধ করা হইয়াছিল । 

গরবিন্দ এইসময় লিখিলেন, “আরও অত্যাচার চাই”--*আ10660 01015 

£601:6581০৮--(বন্দেমাতরম্» ১৮ই জুলাই ১৯০৭)। ইঞার কারণ, ওরা জুলাই 
পুলিশ যুগান্তর অফিসে খানা তল্লাস করিল । তৃপেন্দ্রনাথ দত্ত জামালপুরের 
হা্গামার তাস্ত করিয়া! ৫ই জুলাই যুগান্তর অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে জম্পাদ্দক হিসাবে গ্রেপ্তার করা হইল। ২২শে 

জুলাই বিচার আরম্ভ হইল।' সুতরাং ১৮ই জুলাই এই অত্যাচারকেই 
লক্ষ্য করিয়! অরবিন্দ লিখিলেন-__“5727060 20016 16165581009 

“জামালপুরে সতের বৎসরের এক বালক স্থধীর এক ভাঙা বন্দুক 

হাতে লইয়া এক মন্দিরের ভিতর আনীত বহু হিন্দু মহিলা! ও শিশুদের প্রাণ, 
নি 
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ধর্ম ও সতীত্ব সমস্ত বাত্রি জাগিয়া ইংরেজ পুলিস সুপারিপ্টেত্ডেপ্ট 
পরিচালিত বিশ হাজার উপ্যত্ত মুসলমান গুগার হাত হইতে রক্ষ। 

করিয়াছিল ।”-_ (দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম-ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা! ১৮ ) 
যুগান্তরের ছুইটি প্রবন্ধের জন্য ভূপেন্দ্রনাথকে আসামী করা হইল। 

তিনি দায়িত্ব স্বীকার করিলেন । প্রবন্ধ দুইটি অবশ্য তিনি লেখেন নাই । 
বারীন্দ্র কোন দায়িত্বই গ্রহণ করিল না । প্রথম প্রবন্ধ ১৯০৭, ৭ই এপ্রিল। 
এই প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে, বিপ্লবের পূর্বে প্রত্যেক দেশেই তিনটি দল 

দেখা যায়। যথাঃ (১) দেশদ্রোহী বিভীষণ, (২) রাজভক্ত মডারেট (৩) 
বেপরোয়া বিপ্রববাদী | দ্বিতীয় প্রবন্ধ ১৯০৭, ৫ই মে। ইহার ইংরাজি 
অনুবাদ হইতেছে, “০৪ চ17611510702] 8216 2, 0602010, 5010 216 9 

4১80127 00 0855 566 059110975 2591956 010০ 12115005+7-- 

(98706 ১18051910, 260 0915) 1907) | রাওলাট কমিটি যুগান্তরের 

তিনটি সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছে (১) ৬/০1০0706 [00165 (১১ই এপ্রিল, 

১৯০৭), (২) বিপ্লবীরা দেশীয় সৈন্ত ভাগাইবে (১২ই আগষ্ট, ১৯০৭), (৩) 

পাগলের চিঠি,_ইহাতে গরিলা! যুদ্ধের উষ্কানী আছে (২৬শে আগষ্ট, ১৯০৭)। 
ভূপেন্্রনাথ গ্রেপ্তার হইবার পর ভগিনী নিবেদিতা পাগলের মত ছুটাছুটি 

করিতে লাগিলেন । এবং শেষ পর্য্যন্ত দশ হাজার টাকা জামীন হইবার 
জন্য স্বয়ং আদালতে গিষা উপস্থিত হইলেন। “পুলিশ আমাকে ধৃত 

করিবার পর আমার মকদ্দমার সময়ে যখন কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট সুইন্হো! 
দশ হাজার টাকা জামীন তলব করেন তখন নিবেদিতা এই জামানৎ টাকা 
দিতে রাজী হইয়াছিলেন।-_(দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ১ ভূপেন্দ্রনাথ 
দত্ত; পৃঃ ৯৪)। “ইংলিশম্যান কাগজ নিবেদ্িতাকে দেশদ্রোহী বলিয়া 
গালি দিল। এই ঘটনাষ পুলিশের বড় কর্তারা নিবেদিতাকে গ্রেপ্তার 
করিবেন, কিংবা নির্বাসন দণ্ড দ্রিবেন, জল্পনা কল্পনা আরন্ত করিলেন। 

ভূপেন্ত্রনীথের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। তিনি 
আদালতে--হাস্তমুখে এ দণ্ডের আদেশ গ্রহণ করিলেন। অরবিন্দ ইহার 
জন্ভ ভূপেন্দ্রনাথকে অজ প্রশংসা করিয়াছিলেন। --(বন্দেমাতরম্ ; 
১৯০৭, ২৫শে জুলাই)। 
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ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রস্থান 
জাতীয় দলের নেতারা নিবেদিতাঁকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে পরামর্শ 

দ্বিলেন। তাহাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হইবে প্রায় স্থির হইল । তিনি 
হান্ত করিলেন। নির্বাসন বা কারাগার তিনি কিছুর ভয় করিলেন না $ 

কিন্তু বন্ধুরা তাঁহাকে বুঝাইল ষে, ভারতের বাহিরে গিয়াও তিনি ভারতের 
জন্যই বহুকাজ করিতে পারিবেন- যাহা নির্বাসন বা কারাগারে থাকি! 
তিনি পারিবেন না । অবশেষে তিনি রাজী হইলেন। 

১৯০৭ আগষ্ট মাসে ছুই বৎসরের জন্য তিনি ভারতবর্য ত্যাগ করিয়া 

চলিয়া গেলেন। 

যে কারণে এবং যে অবস্থায় প্রিন্স, ক্রপাটুকিন ইংলণ্ডে পালাইয়! 
আসিয়া এই সময় অবস্থান করিতেছিলেন ঠিক সেই কারণে এবং সেই 
অবস্থায় নিবেদিতা ভারত ছাড়িয়া লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একই 
অবস্থা, একই কারণ। ইতিহাস-বিখ্যাত বিপ্রবীরা সবদেশেই এইরূপ 
করিয়াছেন। বিপ্রবীদ্ের ইহা একটি টেকৃনিক। নিবেদিতার মুত ভয় 
নাই সুতরাং কারাগার ব! নির্বাসনের ভয়ে তিনি পালান নাই। ভারতের 

বাহিরে আসিয়া ভারতের জন্যই আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে 
পারিবেন আশা করিয়াই তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া চলিলেন। 

নিবেদিতা জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ গিষ! সমুদ্রে পড়িল। উত্তাপ 

তরঙ্গের মধ্য দিয়। নিবেদিতাকে লইয়া জাহাজ ভাসিয়। চলিল । নিবেদিত! 

জাহাজে একাকী কি ভাবিতে ছিলেন? ১৮৯৯, ২০শে জুন গোলকুণ্ড। 

জাহাজে উঠিয়া নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত লগ্ন যাত্র! 

করিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘ ৬ সপ্তঃহ একত্রে জাহাজে বাস করিয়াছিলেন। 

ডেকের উপর স্বামিজীর সহিত একত্রে বেড়াইবার সময় কত জ্ঞান, ধর্ম ও 
পুণ্য কাহিনীর কথাই না তিনি স্বামিজীর মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। 

সে আজ ৮ বৎসর আগের কথা । আজ নিবেদিতা একা চলিয়াছেন। তিনি 

সন্ত্রাসবাদী কার্য্ের মধ্য হইতেই হঠাৎ চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন ॥ 

তাহার বাগবাজারের ছোট বাড়ীটির কথা মনে হইল। সেখানে সিন্- 
ফিন্দের টেকুনিক্ শিক্ষাপ্রার্থী যুবকের দল তাহাকে দিবারাত্রি ধিরিয়া 

থাকিত। তিনি একটি রিতল্ভার হাতে লইয়া যুবকদের সম্মুখে খেল্ছা 
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করিতেন, যেন হত্যা করা অথব1 হত হওয়া কিছুই নয়। “ সেই যুবকদের; 
শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। | 

তারগরে তীহার বালিকা বিগ্যালয়টিও ছাড়িয়। আসিতে হইল, দীর্ঘ 
দুই বৎসরের জন্ভ | স্কুলের মেয়েদের কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। 
তাহার অনুপস্থিতিতে স্কুলটির যেকি দশা হইবে, তাহাও তিনি ভাবিতে, 

লাগিলেন। 

কারলাইল্ সাহেব (ধিনি সাকুলার জারি করিযা "বন্দেমাতরম্, গান 
নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন ) ভূপেন্জ্রনাথ বস্থুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে» 

নিবেদিতা সিন্ফিন্-দের অন্গকারী বিপ্লবের কার্য করেন কিনা? উত্তরে 

ভুপেন্দ্র বন্থু হাঃ কি না, যাহাই বলিয়া থাকুন তাহা প্রকাশ হয় নাই। 
গভর্ণমেপ্টের কর্তৃপক্ষের নিকট নিবেদ্িতার কাধ্য কলাপ কিছুই অবিদ্দিত 

ছিল না। তাহার নিবেদিতা সম্পর্কে অতিশয সজাগ ছিলেন। 

“ম্পায়াকঃ কাগজের সম্পাদক মিঃ জে, এফ, ব্রেয়ার ভগিনী 

নিবেদিতার বন্ধু ছিলেন। তিনি নিবেদিতা সম্পর্কে লিখিযাছেন যে» 

পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্র যে বিপ্রবের আবহাওয়া হৃষ্টি না করিযাছিল,--- 

নিবেদিতা একা তাহা করিয়াছিলেন। বাংলার যুবকদের উপর তাহার এত 

প্রভাব ছিল যে, অনেকেই তাহা! জানিতেই পারে নাই ।* 

১৯০৭ আগষ্ট, নিবেদিতা জাহাজে উঠিষা লণ্ডন অভিমুখে রওনা 

হইলেন। 

লগ্ন (সেপ্টেম্বর ১৯০২) 

নিবেদিতা লগ্ডনে গিযা উপনীত হইলেন। সেখানে তাহার পূর্বব- 
পরিচিত মিসেস্ ওলে বুল এবং মিস্ ম্যাকলিওড, তীহাঁকে সাদর অভ্যর্থনা 

জানাইলেন, এবং তাহার কার্যে সম্পূর্ণ সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। 
আচাধ্য জগদীশ বন্থু এবং তাহার পত়ী, লেড়ী অবলা বসু, অঙ্প কিছুদিন 
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প্রবর্তক” ১৩৩১ আশ্বিন । 
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পরেই, নিবেদিতার সহিত গিয়া! মিলিত হইলেন । লগ্নে জনতা হইতে 
“কিছু দুরে প্ক্লাপহাম কমন্” (008015900 000070901) )। এখানে তিনি একটি 

সুন্দর, বাসোপযোগী বাগান বাড়ী আসবাবপত্র লহ ভাড়া করিলেন। 

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, নিবেদিতার বন্ধু মিঃ র্যাট্ক্লিফ,, নিবেদিতার বাড়ীর 

অতি নিকটেই থাঁকিতেন। নিবেদিতা তাহার কাছে যাইতেন। 
নিবেদিতার কাঁজের জন্য মিঃ র্যাটক্রিফকে তাহার প্রয়োজন ছিল। 

'নিবেদিতার যখন লগ্ডনে যাইবার প্রয়োজন হইত, তখন তিনি ওয়েষ্ট- 

মিনিষ্টাবে সেপ্ট জেম্স্ কোর্ট অঞ্চলে মিসেস্ ওলে বুলের প্রাসাদোপম্ন গৃহে 
যাইয়া থাকিতেন। 

প্রিন্স ক্রপাটকিনের * সহিত নিবেদিতা (১৮৯০--১৮৯৫) ঘনিষ্ঠভাবে 

'পরিচিত ছিলেন। লগুনে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের 

পূর্বেই (১৮৮৫ নভেম্বর) নিবেদিত) প্রিন্স ক্রপাটকিনের দ্বার অতিমাত্রায় 

প্রভাবাদ্বিত হইয়াছিলেন। এই প্রিন্স ক্রপাটকিনের বাড়ীও বেশী দূরে ছিল 

না । সেখানে তিনি সন্ত্রীক বাঁস করিতেন । স্বামী বিবেকানন্দের সহিত 

প্রিন্স ক্রপাটকিনের পারী (8115 ) প্রদর্শনীতে (১৯০০) ভগিনী নিবেদিতার 

মাধ্যমেই হৃগ্যতাপূর্ণ আলাপ পরিচয় হয়। নিবেদিতা প্রিন্স ক্রপাটকিনের 

নিকটেও যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, ভারতবর্ষ--তথ। বাংলা দেশের-- 

রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিতেন, এবং বুদ্ধি 

পরামর্শ নিতেন । এইরূপে লগ্ডন সমাজ তাহার মনকে ভ্তেঙ্গ করিয়! তুলিল। 
পিপিপি শট এ কা পপীপিকপাত পিপিপি শি পিপিপি ০৯ শপ পপ শপ শপ পপ শপ 

+প্রিন্স ক্রপাটকিন্_-১৮৪২, *ই ডিসেম্বর মক্ষৌ সহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৮ই ফেব্রুয়ারী, 

১৯২১, মক্ষৌর নিকটে একটি সহরে ভাহার মৃত্যু হয় । নিবেদিতার মৃত্যুর পরেও তিনি দশ বৎসর 

বচিয়াছিলেন। ভাহার বৈপ্লবিক মতধাদ ও কাধ্যকলাপের দরুপ ইউরোপের বহু সইরে তিনি 

গ্রেপ্তার হন ও কারাবাস করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টান্ধে তিনি লগ্ডনের নিকটে আলিয়।! বাদ করিতে 

থাকেন। ইংলণ্ডে সকলেই তাহাকে সম্মান করিত । তিনি প্রত্যেক দেশেই শানন ক্ষমার 

বিলোপ চাহিয়াহিলেন। এবং সসাজের প্রত্যেকেই পরস্পর পরম্পরকে নাহায্য ক্গিলে (0১9৮৪94 

830) ইহ সম্ভব হইতে পারে । এই 05658] 530” মতবাদই ইতিহাসে তাহার অবদান $ 

রাশিয়াতে বিপ্লব আরম্ভ হইলে তিনি ১৯১৭, জুন মাসে রাশিরান় প্রত্যাবর্তন করেন, এবং জীবনের 

'পেষ পাঁচ বদর মস্কোর নিকটে একটি সরে বাস করেন এবং সেইখানেই তাহার মৃত্যু হয়। 

নলিবেদিতার মাধ্যমে তিনি শামী বিবেকানন্দ ও আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বনহুর সহিত ধনিষ্ঠভাবে পরিচিত 

হইয়াছিলেন। 
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এই সব বন্ধু-বান্ধবের সহিত তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে 
গভীরভাবে আলোচন! করিতে লাগিলেন । সকলেই তাহার কথ! বাত্তায় 

আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং তাহার কর্পন্থাকে সমর্থন করিল। তিনি 
লগ্ডনস্থ রুণীয় রাষ্ট্র্ুতাবীসে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া উড়িষ্যার 
ছুভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি সম্প্রতি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন তাহা 
বর্ণনা করিয়! ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের--অথবা কুশাসনের--একটি বাস্তব' 
চিত্র তুলিয়। ধরিলেন। 

ইংরেজ ভদ্রলোকদের বাড়ীতে ছোট খাট অনুষ্ঠানে তিনি আহুত হইতে 

লাগিলেন (5১6 1180160. 23 20 65০06 118 006 1:5-0131008 10 

চ.০০০%৮), মেয়েরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি করিয়া কলিকাতায় 

তিনি পুলিশের হাঁত এড়াইয়া চলিতেন, পুরুষেরা তাহার বাক্চাতুর্ষো 

মোহিত হ্ইয়। তাহাকে হাউস অফ. কমন্সে প্রবেশ করিবার স্থযোগ করিয়া 

দিলেন। তখন হাউস অফ. কমন্সে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তুমুল তর্কবিতর্ক 
চলিতেছিল। নিবেদিতা অবিলম্বে হাউম্ অফ. কমন্সে গিয়া ভারত সম্পর্কে 

তর্ক বিতর্ক শুনিতে'লাগিলেন। 

নিবেদিতা সংবাদ্দিকের কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য তাহার প্রয়োজনীয়, 

খবর ইত্যাদি এইভাবে সংগ্রহ করিয়। প্রস্তত হইলেন। মিঃ ব্যাটুক্রিফ ও 
মিঃ ষ্রেভ তাহাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি 

লগ্ডনের কাগজে “০৪15” ছদ্বানামে ভারতের রাজনীতির কথা লিখিতে 

ন্াগিলেন, আবার অন্যদিকে বাংলা দেশের কাগজে লগ্ডনে ভারতের: 

রাজনীতির যে প্রতিক্রিয়া চলিতেছিল তাহার খবর দিতে লাগিলেন। 

এই জময় মিঃ কেয়র় হাঙি ভারতবর্ধ হইতে লগ্নে ফিরিয়া গেলেন । 

নিবেদিতা কতকগুলি ভারতীয় যুবককে সঙ্গে লইয়া মি কেয়র হাডিকে 
অভ্যর্থনী করিলেন। ভারতবর্ষ হইতে তখন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর খবর লগুনে 
গিয়! পৌছিতে লাগিল । মজ:ফরপুরে কিংসফোর্ড-ভ্রমে মিসেস্ কেনেডি- 
ও মিস্ কেনেডির উপর নিবেদ্দিতাঁর অর্ধশিক্ষিত যুগান্তরের দল, ক্ষুদিরাম 

বস্তু ও প্রফুল্ল চীকীকে দিয়া বোম! ছু'ড়িয়া। (১৯০৮, ৩০শে এপ্রিল) নিহত 

করিল । ফলে, অরবিন্দ এবং নিবেদিতার বিপ্রবী দলের যুবকেরা গ্রেপ্তার 

হইলেন (১৯০৮১ ২রা মে )। অরবিন্দকে কারারুদ্ধ রাখিয়া এক বৎসর বিচার' 
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চলিল, জেলের মধ্যেই রাঁজসাক্ষী নরেন গৌসাইকে সত্যেন বন্থু ও কানাই 

দত্ত গুলি করিয়! (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৮) হত্যা করিল। কানাইয়ের (১০ই 

নভেম্বর, ১৯০৮) ও সত্যেনের (২৩শে নভেম্বর, ১৯০৮) ফাসী হইয়া গেল। 

একদিকে সম্ত্রাসবাদীরা বোম! ছু'ড়িতেছে, অন্তদ্িকে গভর্ণমেপ্ট যুবকদের 

বিনা বিচারে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইতেছে । লোকমান্তঠ তিলককে ১৯০৮, 

জুলাই মাসে ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ছুই মাস 
পর্যন্ত জানাই গেল না, কোথায় তাহাকে লইয়া যাওয়। হইয়াছে । লগ্নে 
“ক্যাকৃস্টন হল”এ তিলকের কারাদণ্ডের জন্য প্রতিবাদ সভা হইল । ইহার 
ফলে হাউস অফ. কমন্সে একটি তুমুল ঝড় বহিয়া গেল। ভারতবর্ষ হইতে 

গোপনে নিবেদিতা সংবাদ পাইলেন যে, সেখানে এক মহা জ্রাসের সঞ্চার 

হইয়াছে এবং ইহার ফলে বিপ্রবপস্থীদের দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। 
নিবেদিতা শুনিলেন, ভারতবর্ষে বিশেষত: কলিকাতার চরমপন্থী 

(636605150 এবং বিপ্লবপন্থী (65019090805) কাগজগুলি গভর্ণমেণ্ট 

বিলকুল বন্ধ করিয়া দিয়াছে । “যুগান্তর “সন্ধ্যা «নবশক্তি? 'বন্দেমাতরম্, 

এই সবগুলি কাগজের প্রকাশ গভর্ণমেন্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছে । এ সংবাদে 
নিবেদিতা লাফাইয়া উঠিলেন। তিনি তখনইস্থির করিলেন যে এই সমস্ত 
কাগজগুলি ইউরোপের বিভিন্ন কেন্ত্র হইতে পুনরায় প্রকাশ করিয়। গোপনে 
ভারতবর্ষে পাঠাইতে হইবে । অসীম সাহসিকতার সহিত তিনি এই কার্যে 
ব্রতী হইলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ বিপিনচন্ত্র পালের ছয় মাস জেল 

হইল। ৫ই নভেম্বর, ১৯০৭ মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের ছয় মাস জেল 

হইল। ২৭শে অক্টোবর, ১৯০৭ ক্যাণ্ধেল হাসপাতালে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের 
মৃত্যু হইল। বাংলার স্বদেশীর এই প্রজ্জলিত অবস্থার উত্তাপ গুনে 
ক্বেদিতার দেহ মনকে ছাইয়া ফেলিল। তাহার অন্তরে যে বিপ্লবের 
অগ্নিশিখা, তাহা আরও জলিয়া উঠিল। 

বিপিনচন্ত্র পাল ১৯০৮, আগষ্ট মাসে লগ্নে গিয়া উপনীত হইলেন। 

আয়ার্লাণ্ড (সেপ্টেম্বর, ১৯০৮) 

অতঃপর নিবেদিত! ১৫ বৎসর পর তাহার জন্মভূমি আয়ালাণ্ডে তাহার 

ভাইয়ের বাড়ীতে গমন করিলেন। তাহার ভাই কিছুদিন পূর্বে মাত্র 
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বিবাহ করিয়াছেন। নিখেদিতার সঙ্গে মিসেস্ ওলে বুল, মিস্ ম্যাকৃলিওড,৯ 

জগদীশ বন্থু ও তাহার পত্ধীও গেলেন। নিবেদিতার ভাইয়ের সঙ্গে এইরূপ 
বন্দোবস্ত হইল যে, ইংলগ্ডের অধধীনতা,হইতে আয্মার্লাগ্কে মুক্ত করিবার 

সমর্থনে যে সকল সংবাদপত্র বাহির হয় তাহা গোপনে বাংলা দেশে পাঠান 

হইবে। তখন বাংলা দেশ অর্থই ভারতবর্ষ । আবার বাংল! দেশের 
বিপ্লবপন্থী কাগজগুলিও গোপনে আযয়ার্লাণ্ডে পাঠান হইবে । 

নিবেদিতা আয়ার্লাণ্ডে পৌছিয়াই স্বদেশের মাটি চুম্বন কবিলেন, মাঠে 
কষকদ্দিগকে ইংলগ্ডের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য উৎসাহিত 
করিলেন । 

আমেরিকা (অক্টোবর, ১৯০৮) 

নিবেদিতা মাত্র একমাস আয়ার্লাণ্ডে থাকিয়াই আমেরিকা! গমন 

করিলেন। মিসেস্ ওলে বুল এই যাত্রার জন্ত পথের সমস্ত ব্যয়ভার 
সানন্দে বহন করিলেন । নিবেদিত! আমেরিকা পৌছিয়! দেখিলেন যে, 
প্রায় বংসরাধিক কাল হইতে ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বাংলা দেশের পলাতক 
বিপ্লবী যুবকগণ মিসেস্ ওলে বুলের আশ্রয়ে আসিয়া জড় হইয়াছে। 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১১ মাস অল খাটিয়া, এই অক্টোবরে তিনিও আসিক্া 
পৌছিয়াছেন। কেননা, বাংলা দেশে থাঁকিবার আর উপায় 'নাই। 

নিবেদিতা আমেরিকায় কেন্বিজে মিসেস্ ওলে বুলের গৃহে তিন মাস অবস্থান 

করিলেন। 

নিবেদিতা চিন্তা করিলেন যে, ভারতবর্ষে ফরাদী উপনিবেশের কোন 

স্থানে এই সকন পলাতক বিপ্রবীদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা স্বায় 

কিনা । কিন্তু এজন্য বছ অর্থের প্রয়োজন । অতএব তিনি অর্থ সংগ্রহে মন 

দিলেন। 

তিনি বাল্টিমোর (3৪210700016), বোষ্টন্ (99508) ও নিউইয়র্ক (৩ 

০) সহরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বৎসরের শেষভাগে এই 
বন্ধৃতার ফলে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। (৮0৪ ০1056 

01 19098 0:99800 00615. 90061 0? £০1৫)। 
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এক নিবেদিতা ছাড়া আর কে এই কাধ্য পাঝিতেন? 

মাতার মৃত্যু 

এই সময় (সম্ভবতঃ ১৯০৯, জানুয়ারী) ইংলগ হইতে তার আসিল যে, 
তাহার মাতা মৃত্যুশয্যায়। তিনি তখনই ইংল€্ডে চলিয়া গেলেন। 

ওয়ার্কডেলস্থ কালি নামক স্থানে তাহার ভগ্নীর গৃহে তাহার গীড়িত। মাতার 

রোগ শয্যার পার্খে উপস্থিত হইলেন। নিবেদিতাকে দেখিয়া তাহার 
মাতা মৃদু হাস্ত করিলেন। এই হান্তের ইঙ্গিত যে তাহার মাতার মনে 

শান্তি আসিয়াছে, তিনি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন। তাহার মাতার 

মৃত্যু হইলে পর, মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি শক্ত এবং অসাড় 

হইয়া গেলেন। কিন্ত কোন ভাবোচ্ছাস প্রকাশ করিলেন না। (9৮০ 
10901560 2 036 51016 01)1706 25 2 50০০6500]0 10)000 272 

92000100% )। ইহা নিবেদিত! চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । স্বামী বিবেকানন্দের 

মৃত দেহকে সকাল হইতে বেলা ২টা পর্য্যস্ত হাত পাখা দিয়া বাতাস 

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, ক্রন্দন করেন নাই। ইহা লক্ষা করিয়া 

শ্রীরামরুষ্জচ মিশনের সন্গ্যাসীদের মধ্যে «কহ কেহ আশ্চর্যা হইয়াছিলেন, 

এবং কেহ কেহ বা গোপনে নিবেদিতা সম্পর্কে বক্রোন্তি পর্য্স্ত 

করিয়াছিলেন 

নিবেদিতা খবর পাইলেন যে, জগদীশ বস্থু ও তাহরি পরী আমেরিকা 

হইতে লগুনে ফিরিয়া আসিয়াছেন (১৯০৯, এপ্রিল) এবং আগামী জুলাই 
মাসে তাহারা ভারতে ফিরিবেন । এবং নিবেদ্িতাকেও তাহাদের সহিত 

ভারতে ফিরিতে হইবে । 

স্যামাজী কৃষ্চবর্্। ও মাদাম কামা 

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্্। কাথিয়াবাড়বাপী একজন গুজরাটি ভদ্রলোক । তিনি 

১৯০৫) জানুয়ারী মাসে লগ্নে (10127 130006 2016 9০০1০65”) স্থাপন 

করিয়া ৭0190 9০০1010819৮ নামে একখালি সংবাদ পক্জ প্রকাশ করিতে 

"বাকেল। ইউরোপ প্রবাী ধনী ভারতবাসীদের নিকট হইতে চাঙ্গা 
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তুলিয়া কয়েকটি ভারতীয় যুবককে ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে লইয়া যান ॥ 
পারি (0818) নগরে ধনী ব্যবসায়ী শ্রীধর রঞজজিত্রাণা, কৃষ্তবন্্ীকে এই 
কাজে প্রচুর অর্থ সাহাধা করেন। যে সকল মুবক কষ্ণবর্মার প্ররোচনায় 

ইংলণগ্ডে গমন করেন, তাহার মধ্যে একজন বিনায়ক সবরকার। ইনি 

মারাঠি যুবক । লগুনে ইত্ডিযা হাউস, কষ্বর্ম। ও তাহার সঙ্গীদের বিপ্লব- 

বাদের একটি প্রধান কেন্ছে পরিণত হইল । ১৯০৭ সালে হাউস অফ 

কমন্সে কৃষ্ণ বর্মার বিপ্লববাঁদ সঙ্থন্ধে প্রশ্ন উঠে। ইংলগ্ড নিরাপদ স্থান নয় 

বলিয়া কৃষ্ণ বন্দ! পারী (8115) নগরীতে আশ্রযফ লন। কিন্তু তাহার পত্রিকা 

1000180, 90০10105150, তখনও লগ্ন হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে । 

ইতিমধো বাংলা দেশে ১৯০৮, মে মাসে আলিপুর বোমার মামলাষ 

অরবিন্দ প্রভৃতি ধরা পড়ায়, লগ্ডনে 7090 9০০1019819৮ এর উপর 

ব্রিটিশ পুলিশ কড়া নজর দেন, ইহার মুদ্রীকরকে দুইবার জেলে পাঠান । 

কৃষ্ণ বর্ম তখন তাহার পত্রিকাখানিকে পারি (9115) নগরীতে উঠাইয়া 

লইয়া গেলেন। রুণীয় “নিহিলিষ্” গণেব অনুকরণে ভারতে গুপ্ত সমিতি 

স্থাপন করাই কৃষ্ণ বন্দশার পরিকল্পনা ছিল। 
নিবেদিতা খবর পাইলেন যে, ভারতের বিপ্লবপন্থী খবরের কাগজ 

ষথাক্রমে লণ্ডন, প্যারী (98105) ও বালিন হইতে প্রকাশিত হইতেছে । 

কাথিয়াবাড়বাঁপী কৃষ্ণ বর্ম এবং মাদাম কামার অধীনে একদল ভারতীষ 

বিপ্লবপন্থী যুবকেরা আসিয়া সংঘবদ্ধভাবে মিলিত হইয়াছে । শ্যামাজী 
কষ্ণবন্মীই বিপ্লবপন্থী কাগজগুলির পৃষ্ঠপোষক ত করিতেছেন । 

ভগিনী নিবেদিতা কৃষ্ণ বর্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতেছিলের্ন। 

কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছুইজনেরই এক | এই ছুইজনের মধ্যে দেখাশুনা হওয়ারই 
কথা । কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাইতেছি না । লগুনে না হইলেও 

পারি (8275) নগরীতে দেখ হইতে পারিত। বালিনে পারিত। 

জেনেভাতেও পারিত। 

বিপিন চন্দ্র পাল ও ্বরাজ” পত্রিক। 

ভগিনী নিবেদিতার লগ্নে আসিবার ঠিক এক বৎসর পরে বিপিনচন্র 

লগুনে আসেন, এবং ১৯১১ সনে ভারতে ফিরিয়া যান। লগ্ডন হইতেই 
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বিপিনচন্তর ১৯০৯ সালে *ম্বরাজ+ নামে ইংরাজী মাসিক পত্রিক বাহির, 
করেন। স্থৃতরাং একই কার্যে ব্রতী, পূর্ব পরিচিত ভগিনী নিবেদিতার 

সহিত বিপিনচন্দ্রের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা । কিন্তু সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া 

নিবেদিতার ফরাসী জীবনচরিত লেখক কিছুই বলেন না। এবং এই 

সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে অন্য কোনও প্রমাণও আমরা পাইতেছি না। 

কিন্তু আমরা বিপিনচন্ত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরঞ্জন পালের নিকট হইতে 

শুনিয়াছি যে, প্যারি (9815) নগরীতে এক হোটেলে বিপিনচন্দ্রের সহিত 

হ্যামাজী কৃষ্ণবন্মার সাক্ষাৎ ও কথাবার্তী হয়। নিরঞ্জন পাল তখন উপস্থিত 

ছিলেন। বিপিনচন্দ্র কুষ্ণবন্মীর সহিত রুণীয় প্রণালীতে ভারতে গুঞ&- 
সমিতি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই । বিপিনচন্ত্র গুপ্ত সমিতি 

প্রতিষ্ঠার বিরোধী । স্থতরাং বিপিনচন্ত্র যে কারণে শ্যামাজী কষ্ণবন্্মার 

সহিত একমত হইতে পারেন নাই, ঠিক সেই কারণেই ভগিনী নিবেদিতার 
সহিতও তিনি একমত হইতে পারেন নাই, অথব! পারিতেন ন!। 

কার্জন উইলি হত্যা (১৯০৯, ১লা জুলাই) 

নিবেদিতা ভারতে রওনা হইবার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে এই বিপ্লবপন্থী 
সংবাদপত্রগুলির প্রকাশকেন্দ্র স্বচক্ষে দেখিয়া! যাইবার জন্য প্রস্ত হইলেন, 
এবং তিনি বালিন পধ্যন্তও গমন করিলেন। জেনেভাতে আসিয়া 

“বন্দেমাতরম্” প্রকাশের অফিসে গমন করিলেন। জেনেভার এই 

বন্দেমাতরম্ঠ অফিসেই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, লণ্ডনে একজন হিন্দু 
যুবক কার্জন উইলিকে হত্যা করিয়াছে । ূ 

মদনলাল ধিঙ্গড়া একজন পাঞ্জাবী যুবক । তিনি হত্যা করিয়া একটি 

বিবৃতি দিয়াছেন । . যথা1,-- 
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ধিঙ্গড়ী কোন কিছুই গোপন করিলেন না। হত্যার কারণ, খোলস। 

ব্যক্ত করিয়া গেলেন। হত্যাকারীদের এইব্ধপ বিবৃতি বা কৈফিয়ৎ 

ইতিহাসের উপাদান। ইহা না জানিলে, ইতিহাস লেখা যায় না। ভগিনী 
নিবেদিতা জেনেভ! থাকিতেই ধিঙ্গড়ার বিবৃতি (0260067)6) পাঠ করিয়া 

ছিলেন। কৃষ্ণবন্ী এবং নিবেদিতা, এই দুইজনের কেহই হত্যাকাণ্ডের 
সময় লণ্ডনে ছিলেন না। ইহা! লক্ষ্য করিবার বিষয় । 

ধিজড়া পাঞ্জাবী ছাত্র বুঝিলাম,-কিন্ত তীহার মধ্যে বৈপ্লবিক খুনের 
মন্ত্র কে দিল? কোথা হইতে আসিল? শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্ম? না 

ভগিনী নিবেদিতা? ইহারা ছুজনেই তো সন্ত্রাসবাদী যুবকদের লইয়! 
বিপ্রবের আগুনের থেল1 খেলিতেছিলেন। 

নিবেদিতার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন (১৯০৯১ আগষ্ট) 

চারিদ্দিকের বাতাস বিপদের বার্তী বহন করিতেছে । নিবেদিতা 

বুঝিতে পারিতেছেন না তার অনৃষ্টে কি ঘটিবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
ভারতে ফিরিয়া! সর্ধপ্রকার বিপদের সনুখীন হইবার জন্য তিনি প্রস্তত 
হইলেন। 

তিনি জাহাজে উঠিলেন। সঙ্গে জগদীশ চন্দ্র বস্তু ও তাহার পত্বী 
ছিলেন । জাহাজে উঠিবার সময়েই তিনি বেশ পরিবর্তন করিলেন ও 

“মিসেস্ মার্গট?? (মতে 0151£0ট ছন্সনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই 

নামেই, এবং সেই পোষাকেই, তিনি একাকি বোখ্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে 
অবতরণ করিলেন। কেহ কিছুই সন্দেহ করিল না। জগদীশ চন্দ্র বন্থ 

ও তাহার পত্বী আগেই জাহাজ হইতে লামিয়া চলিয়া গিয়াছেন। 
নিবেদিতা বোদ্বাই হইতে সোজা ট্রেনে কলিকাতা আদিলেন না । 
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ভিন্ন ভিন্ন পথে (55 থা 10056061006 80058 0৩ ০০070) 

কলিকাতায় আসিলেন। এইরূপ দ্বেখাইলেন যে, তিনি জগদীশ চক্র বন্থু 
ও তাহার পত্বীর সহিত আসেন নাই, এবং তিনি ভশিনী নিবেদিতাও, 
নহেন। 

কলিকাত! বাগবাজারে তাহার নিজ গৃহে এই ছদ্ম বেশে আসিবার 
পরেও তিন সপ্তাহ তিনি ঘরের বাহির হন নাই। পরে যখন দেখিলেন 

যে পুলিশ তাহাকে কোন রূপ সন্দেহ করিতেছে নী, তথন তিনি আস্তে 

আন্তে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া ঘরের বাহির হইতে লাগিলেন। ইহ! 

১৯০৯ আগষ্ট মাসের ঘটনা । (এই প্রবন্ধের কতকগুলি ঘটনা ফরাসী 

জীবন চরিত হইতে গৃহীত । কেননা, অন্থত্র দুপ্রাপ্য)। 

স্থরাট কংগ্রেস 

ভুপেন্্র নাথ দত্ত জেলে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ভগিনী নিবেদিতা" 
ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর কার্জন উইলি হত্যার অব্যবহিত 
পরেই তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। 

ভগিনী নিবেদিতার অন্পন্থিতকালে, বাংল! দেশে কিকি দব বিপর্ধ্যয় 

কাণ্ড ঘটিয়া নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি ঘটনার 
সহিত ভগিনী নিবেদিতার কোথায় কিরূপ যোগাযোগ ছিল তাহা সংক্ষেপে 

ৰল। দরকার । 

রাওলাট কমিটি “যুগান্তর? এর তিনটি প্রবন্ধের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ 

করিয়াছেন--+(১৯০৭, ১১ই এপ্রিল, প্রবন্ধের নাম--“ড/61০0006 0068৮ 

জ1)052 1১156011091 1591016 19 165$০01৮ (২) ১৯০৭১ ১২ই আগষ্ট,--এই 

প্রবন্ধে বিপ্রবীদের দ্বারা দেশীষ সৈন্য ভাগাইবার কথা আছে; (5) ১৯০৬১ 

২৬শে আগষ্ট,-এই প্রবন্ধের ইংরেজী তর্জমায আছে, পু ৪00 ৫:5810108 
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980015 ৯21 1790. 00001706106] 11) 0126 51906 0: 0০6 ৫90016168 

(6808 1০)1061169) (8০৩1966 05020001666 1327০9:6% 0. 16), 

শেষের দুইটি প্রবন্ধ ভূপেন্ত্রনাথ জেলে যাওয়ার পরের মাসেই প্রকাশিত 
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হয়। এই তিনটি প্রবন্ধ হইতে অরবিন্দ ও নিবেদ্দিতাঁর বৈপ্লবিক দলের 
পরিকল্পন1' প্রকাশিত হইয়াছে,-প্রথম গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি; দ্বিতীয় 
গরিলা যুদ্ধ ; তৃতীয়, প্রকাশ্ঠ বিদ্রোহমূলক যুদ্ধ। রাঁওলাট কমিটি সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন যে, এই ৭টেক্লিক্? “আইরিশ ও রাশিয়ান বিপ্রব-পদ্ধতির 

অন্ুকরণ। ভগিনী নিবেদিতা 'আইবিশ ও রাশিয়ান বিপ্লব-পদ্ধতির 
“টেক্নিক্* অরবিন্দ প্রবপ্তিত গুপ্ত সমিতির দলকে হাতে কলমে শিক্ষা 

দিয়াছিলেন। ্ুতরাং এই ধ্যুগাস্তর”-এর বৈপ্লবিক দলটির শিক্ষাপ্ুরু-- 
ভগিনী নিবেদিতা, এবং ইহার দীক্ষা গুরু-_শ্রীঅরবিন্দ। 

অরবিন্দ "ভবানী মন্দির নামে একখানি বিপ্লববাদের চটি গ্রন্থ,-১৯০৫ 

সনের শেষভাগে, বারীন্দ্রকুমারকে দিয়া বাংল! দ্রেশে পাঠাইয়াছিলেন। 

রাওলাট কমিটি এই চটিগ্রস্থের উল্লেখ করিয়া লিখিযাছেন-_-”19০ ৮০০ 
192. 161000119012 11050917020 06159151012) 0£ 161151085 196815 0০ 

00110169] 0519০5৫,৮--(2, 0, 260:%, 9] ). অরবিন্দ এই “ভবানী 

মন্দির; গ্রন্থে বলিলেন যে মা জন্ত্রাসবাদী যুবক দলকে সকল রকম বিপদ 

আপদে রক্ষা করিবেন; তাদের গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি কাজে সাহায্য 

করিবেন । ইহাই ছিল অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্ধে ধর্মের প্রেরণা । ইহা! 

অতি প্রাকৃত ; এবং নিবেদিতার বিপ্রবকর্ধে আইরিশ রাশিয়ান টেকনিক 

হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিবেদিতার টেকনিকে ধর্মের আবরণ নাই। 
অলৌকিক বা অতি প্রাকৃত কিছুই নাই। অরবিন্দ যে মা ভবানীর 

উপর কবিতা লিখিয়াছেন, সে রকম কোন কবিত! নিবেদিতা লেখেন 

নাই । বিপ্রবী অরবিন্দ ও বিপ্লবী নিবেদিতার পার্থক্য আছে । এ পার্থক্য 

তাহাদের উভয়ের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য । অরবিন্দের 22950151505 নিবেদিতায় 

নাই। নিবেদিতাঁর বিপ্রববাদের €০৫])0109 অরবিন্দের জানা নাই । একে 

মপরকে সম্পূর্ণ করিযাছে--একথাঁ বলা চলেও--আবার চলেও না। 

সংবাদপত্র দ্লনের স্চন! মাত্র ভগিনী নিবেদিতা “যুগান্তর” এর মামলা 
প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তারপর “বন্দেমীতরম্ত মোকদ্দমায় (১৯০৯, 

১৬ই আগষ্ট) অরবিন্দ গ্রেপ্তারের কথা শুনিবামাত্রই পুলিশের কাছে 
আত্মসমর্পন করিয়। জামিনে খালাস হইলেন। এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য 

দিতে গিয়! বিপিনচন্ত্র পাল বিবেকের দোহাই দিয়! সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার 



ভগিপ্পী নিবেদিত। ও বাংলায় বিপ্লববাদ ১৪৩ 

করিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর বিপিন্চন্দ্রের ছয় মাস জেল হইল। ওদিকে 
স্থণীল সেন নামে ১৪ বৎসরের একজন বালকের সঙ্গে আদালত প্রাঙ্গনে 

ইন্ম্পেকটর হেনবির সহিত ঘুষাথুষি হওয়ায়, মিঃ কিংস্ফোর্ড & চৌদ্দ 
বৎসরের বালককে ১€টি প্রচণ্ড বেত্রাঘাতের দণ্ড দিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া 

দিল। ফলে, সুণীল মুরারীপুকুর বাগানে গুপ্তসমিতির দলে ভত্তি হইল। 

“বন্দেমাতরম্ঠ কাগজের সম্পাদক কে প্রমাণ না পাওয়ায় অরবিন্দ খালাস 

পাইলেন । কেবল দুইটা নির্দোষীর শান্তি হইল-_বিপিন্চন্দ্র পাল ও বালক 
সুশীল সেন। 

ইতিপূর্বেই ২র1! আগষ্ট, অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষপদে 
ইস্তফা দ্রিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেননা এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা 
সম্পর্কে তাহার কোনই হাত ছিল না। তাছাড়া পরিচালকবৃন্দের নিকট 

তাহার কার্ধ্যাবলী অনেক ক্ষেত্রেই অবাঞ্ধিত মনে হইয়াছিল। 
উপাধ্যায় ব্রহ্গবান্ধব ১৩ই "আগষ্ট “সন্ধ্যা কাগজে এক প্রবন্ধ লিখিলেন।- 

“এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে” । প্রবন্ধটি রাজ্রোহমূলক | অতএব, ৩১শে 
আগষ্ট উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন । উপাধ্যায় জবাব দাখিল করিলেন-- 

"যু 866616 07৩ 20701151550055101]1গ ০৮ 0106 09061 9700 

(106 910016 10 0065001), 806 1 0001 ৪16 00 09155 8105 0811 

17 00০ 00191) 060০2105520 1700 106116৬৩ 101780 10 0817511)5 ০0 

বস 100000015 510216 01 0015 304-9.90017)060 021551077 01 195/81817, 

[200 11) 205 %/2% 20০০01091016 00 006 21101) 0501012 1090 

109006100০0 1016 ০৬০: 03 8100 ৮10052 1170651550 15 2170 100608% 

1762085591115 02 11) 002 ৪5 01 001 006 1080101)981 ৫6510102061, 

ইহ! বিপিনচন্ত্রের বিবেকের দোহাই "অপেক্ষা কড়া জবাব। ভবিষ্যতে 
ভারতের কোন নেতাই এ রকম কড়া জবাব ইংরেজের আদালতে 

দেন নাই। মিঃ সি, আর, দ্াশ--বিপিন পাল ও উপাধ্যায় এই উভয়ের 
পক্ষে আদালতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্ত তিনি এই দুইজনের 

একজনেরও অপরাধ অন্বীকার করেন নাই। যেমন আসামী, তার উপযুক্ত 
কৌসুলশী। উপাধ্যায়ের জবাবে মিঃ সি, আর, দাশের হাত ছিল, এ কথা 

মিঃ সি, আর, দাশ আমাকে বলিয়াছেন । বিপিনবাবুর জবাব বিপিন 
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বাবু নিজেই লিখিয়াছিলেন। উপাধ্যায় মিঃ সি, আর, দলাশকে 
বলিয়াছিলেন “চিত্ত, ফিরিঞ্জির আদালতে মিছে কথা বল! হবে না”। 

২৭শে অক্টোবর, ক্যান্থেল হাসপাতালে বিচারাধীন অবস্থার ক্রক্ষবান্ধবের 

সৃভ্যু হইল। কাজেই তিনি যা বলিয়াছিলেন তা” ঠিক--“ইংরেজের সাধ্য 
নাই, আমাকে জেলে দেয়।" 

এই জংবাদপত্র দলনের প্রতিক্রিয়া ইউরোপ প্রবাস কালে, ভগিনী 
নিবেদিতার মধ্যে কিরূপে দেখা গিয়াছিল তাহা! আমর! সবিস্তারে উল্লেখ 

করিয়াছি । ইউরোপ প্রবাস কালে প্রতি পদক্ষেপে বাংলার রাজনীতি 
উদ্দাম ঝটিকার সহিত তিনি সমান তালে পা ফেলিয়াছেন। কি অন্তত 
এই জীবনের গতিবেগ ! 

২৮শে অক্টোবর, বারীল্ত্র প্রমুখ নিবেদিতার যুগাত্তরের দল মুরারীপুকুর 
বাগানে গিয়া “88৮6০ £০: 006 71005611900” এর জন্য সম্যক আয়োজন, 

আরম্ভ করিল। 

১৯০৭১ ১ক্1 নভেগ্বর, বড়লাঁট 9৫4/610973 21০99£5 &০% পাশ করিলেন ॥ 

আগে সংবাদপত্র গেল, তারপরে সভাসমিতি বন্ধ হইল। কিন্তু গ্রকশ্ঠে 

সভা সমিতি বন্ধ হওয়ায় গুপ্ত সমিতির কাজে কোন বিদ্ব স্ষ্টি করিতে 

পারিল না। কেননা প্রকাশ্টে সভা করিয়। সন্ত্রাসবাদীর! পরামর্শ করে না। 

ইহা অরবিন্দের মত এবং তিনি নিজেই ইহা! লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

১৯৩৭» ৬ই ডিসেম্বর, মের্দিশীপুর কনফারেন্সের দিন, ছোটলাট 

ক্রেজারের ট্রেন উল্টাইবার জন্য লাইনের উপর বোমা ফাটান হয়। বোমা 

ফাটিয়াছিল, কিন্তু ট্রেন উপ্টায় নাই। সুতরাং রাত্রিতে ছোটলাটের 
নিদ্রাবও কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কোনদিন, কখনও তাহাকে এইরূপ 

বিপদের সন্মুখীন হইতে দেখা যায় নাই। যেমন ফুলার বধে, তেমনি 
ফ্রেজার বধের ব্যর্থতায় বারীন্দ্রের উপনেতৃত্ে অকর্মৃন্থতা প্রত্যক্ষ করা গেল। 

মেদিনীপুর কন্ফারেন্সে অরবিন্দের সহিত স্ুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 
ছাঁড়াছাড়ি হইয়া গেল। অরবিন্দ চরমপন্থীদের লইয়া পৃথক কন্ফারেন্স 
করিলেন। আমরা মেদিনীপুরেই সুরাট কংগ্রেসের পূর্বাভাস বুঝিতে 
পারিলাম। *ড/107006 0০00 (000961963 ) 1616 00036 9০১৮ ইহাই 

জরবিনের মত। 
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মেদিনীপুর কন্ফারেদ্দের দুই সপ্তাহ পর, এবং স্থরাট কংগ্রেসের তিন 

দিন পূর্বে, ঢাকার ম্যাজিষ্রেটু মিঃ এযালেন গুরুতর আহত হইয়াছিলেন, 
কিন্তু মরিলেন নাঁ_বাচিয়া উঠিলেন। এই গুপ্ত হত্যাকারী, বারী 
বলিয়াছেন যে, তাহাদের দলভুক্ত ছিল নাঁ। থাকিলে, হয়তো মিঃ 

এালেনের দেহ গুপশীতে বিদ্ধ হইত না। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,-- 

“অরবিন্দ বারীনের কথা ছাড়া আর কারও কথা কানে তোলেন না। 
আর অন্যে যে 81728856190 দেয়, ঠিক তাঁর উল্টা করাই বারীনের 

স্বভাব ।” (বাংলায় বিপ্রব প্রচেষ্টা, পৃঃ ২৬০ )। 

তারপরেই স্থরাট কংগ্রেস; লোকমান্ত তিলক ও অরবিন্দ বোশ্বাই 

মডারেটদের সহিত ঝগড়া করিয়া পৃথক হইয়া গেলেন। ২৬শে ডিসেম্বর 

কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল। একখানি মারাঠি জুতা 
কংগ্রেস ভাঙ্গিয়৷ দ্িল। মি: নেভিন্সন্ এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি লিখিয়াছেন১-_ 

559006115 59020600176 615৬ 0010081) 06 91178 51)০০- 

৪. 11819008 50/06--1500151)1680060 0010060 606, ৪016 

5000060 10) 1680. 16 50015 9016170787900 38061166 02 0116 

০10০2: ;) 16 ০8101100760 06 0101 51 0061025 91081) 1 61)06-] 

021151)0 61100056550 006 [170197 20101791 007£1655 015501118 

10) 610809,,,1541156 03092006 26 006 1880৮16 0£ ৬৪10)5১ ] ০০901 

10959 5910, «]0-095 10091153 ()০ 10261107176 06 8 06৬ 219, 210৫ 

ড০.] 082 58.% 0080 5০০ /০12 00125210626 107? 

০৬ 91116 10 [0019, 1০51502, 0, 258 

এই কংগ্রেসে রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হইয়াছিলেন। 
স্থরাট কংগ্রেসের সময় উপাধ্যায় পরলোকে, বিপিনচন্দ্র বক্সার জেলে, 

নিবেদিতা বিলাতে । অরবিন্দ, স্ুরাট কংগ্রেসের পরেই ১৯০৮। জানুয়ারী 
মাপে বরোদায় গিয়। বিষ্ণু ভাঙ্কর লেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন, লেলের 

নিকট যোগাভ্যাসের জন্য দীক্ষা! গ্রহণ করেন। অরবিন্দ ও লেলে» 
“ছেইজনেই দিবারাত্র মুখোমুখী ধ্যানে কাটান ।” 

ফরাসী চন্দনগরের মেয়র মঃ তার্দিভিলার উপরেও বারীন্ের দল 

১০ 
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বোম! ছুঁড়িয়াছিল। ভাঙ্গিভিলার গায়ে জাচড়টি পর্যন্ত লাগে নাই। এই 
বোমাটি জ্মচন্ত্র প্যারিস হইতে সপ্ত ফিরিয়! তৈয়ার করিয়াছিলেন। ইহা 
স্থরাট কংগ্রেসের পরের ঘটনা । 

হেমচন্দ্র প্যারিস হইতে ফিরিয়া সমস্ত ভারতব্যাগী গুপ্তসমিতিতে 
ছাইয়া ফেলিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন । বারীন্দ্র স্ুরাট কংগ্রেসের 
সময় একটি গুণ্রচক্র বসাইয়৷ অরবিন্দকে সুরাঁটেই লিখিরাছিলেন,- 

৭10591 0:1061721--৬6 10080 10856 95/6665 ৪1] 05০৫ [15019 

16205 00306 101 200618610০5. ] 816 10616 001 0120 20045/61-- 

3311000 101081 15986. 

আলিপুর বোমার মামলায় ব্যারিষ্টার মিঃ মি, আর দাশ বারীন্ের 

এই চিঠিখানিকে জাল বলিয়া প্রমীণ করিয়াছিলেন। উহা সুদক্ষ 
কৌস্ু'লীর বাক্-বিভূতির কৌশল মাত্র। কেন মা, বারীন্দত্র নিজে আমাকে 
বলিয়াছেন, তাহার এই চিঠি জাল নহে, সত) চিঠি । 

নিবেদ্িতাঁর অনুপস্থিতিতে তাহারই অর্শিক্ষিত যুবকের দল এই সব 
কাণ্ড করিতেছে । ভাঁরতব্যাপী গুপ্তসমিতিতে ছাইয়া ফেলা নিবেদিতার 

পরিকল্পনা । আরও উল্লেখযোগ্য যে নিবেদিত! গুপ্ত সমিতিগুলিকে 

প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ পল্লীমুখী করেন নাই। গরিল। ও সশস্ত্র বিদ্রোহের 
আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই নিবেদিতা ভারতব্যাপী গুপুসমিতির পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন। তাহার কথামত কাঁজ হয় নাই। এমনকি হেমচন্দ্রের 

কথামতও কাজ হয় নাই । অরবিন্দের এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পন! 

ছিল না। যদ্দি থাকিয়া থাকে তো তাহা কাধ্যে পরিণত হইতে পারে 
নাই। বারীন্ের “হাম্ বড়াই”-অদৃবদশিতা ও হঠকারিত। নিবেদিতার 

সুষ্ঠ বৈপ্লবিক পরিকল্পনাকে হঠাৎ ধ্বংসের মুখে টানিয়া আনিয়া ভুল 
করিয়। দিয়াছে । ইতিহাস এই রুট সত্যকে মুছিয়। ফেলিতে পারিবে না। 

অরবিন্দ গ্রেপ্তার--১৯০৮ 

বিপিনচন্ত্র পাল ৯ই মাচ্চ বক্সার জেল হইতে মুক্তি পাইলেন। 
তারপর ক্ষুদিরাম, প্রকুর চাকী মজ:ফরপুরে মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার 



ভগিনশ নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্রব্রাঁষ ১৪৭ 

জন্য আদি হইয়া চলিয়া! গেলেন। মাণিকতলার বাঁগান হইতেই তাহারা 
আধ্দেশ পাইলেন। অরবিন্দ, রাজ! সুবোধ মল্লিক ও চাকুচন্ত্র দত্ত একত্র 
আদেশ দিলেন। ৩১শে এপ্রিল রাত্রি ৮টার সময় বোমা ছোড়া হইল। 
কিন্ত ত্রমক্রমে মিসেস্ কেনেডি ও মিস্ কেনেডি এই ছই ইংবেজ মহিলার 
প্রাণ গেল। ১লা মে, অরবিন্দ কলিকাতায টেলিপ্রাফে এই খবর পাইয়! 

বলিলেন,--ণু6 অ৪5$ ৫911006৩8,---10 ৫5 09115063১---006 20135906 

/8$ 00০ €0 0৪৫০১ প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করিল। ক্ষুদিরাম ধরা 

পড়িয়া ফাসীর মঞ্চে জীবন দান করিল। ১৯০৮,১১ই আগষ্ট ক্ষুর্দিবামের 
ফণাসীর দড়িটা ঠিকমত দেওয়া ছিল না। ক্ষুদিরাম ঘাতককে বলিল" 

প্দড়িটা ঠিক করিয়া দাও |” 

নিবেদিতার 'অনুপস্থিতিতে--'রাশিয়ান” ও €সিন্ফিন্ত “টেকনিকে” 

অনভিজ্ঞ, অলৌকিক ও অতিগ্রারৃতে কৌতুহলী, হয তো! বিশ্বাসী-- 

অববিন্দের নেতৃত্বে ও সবজাস্তা, হামবড়াই বারীন্দ্রের উপনেতৃত্বে, দেশ ও 

জাতি এই সব অমূলা জীবন হরাইল। মারিবার জন্য গুলি ছু'ড়িয়া যদ্দি 

লক্ষাত্রষ্ট হওষা যায়- মারিতে না পার। ফাষ,-তবে সন্ত্রীসবাদ বার্থভায় 

পর্যবসিত হয়। 

২রা মে, কলিকাতায় অরবিন্দ এবং তাহার মাণিকতল। বাগানে বারী 

প্রমুখ যুবকদের গ্রেপ্তার করা হইল। অরাবন্দ এক বৎসর জেলে কাটাই- 
লেন। ১৯০৯,৬ই মে, বেকম্তুর খালাস পাইলেন । ইহ! বারিার মিঃ 

সি, আর, দাশের এক স্মরণীষ কীত্তি। বারীন্দ্র প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরু 

হইল । ইহাও মিঃ সি, আর, দাশের আর একটি কশর্তি। কেন না, 

বাবান্দ্র প্রমুখদের ফাসীর আদেশ হইয়াছিল। তিনি হাইকোর্টে আপীলে 

উহা রহিত করিয়াছিলেন। জেলে অরবিন্দ ভগবানের দর্শন পাইলেন। 
দেয়ালে, বুক্ষে সর্ধত্র তিনি বাস্তদেব দেখিলেন। কিন্ত জেলের মধেট আর 

এক বিশ্ময়কর কাণ্ড হইল। নরেন গোৌসাইকে পুলিশ '"শাগে ধরে নাই। 

বারীন্ত্র অযথা তাহার নাম প্রকাশ করিয়া ধরাইয়া দিল। সেই আক্রোশে 
নরেন গৌসাই অরবিন্দ প্রমুখ সকলের অপরাধই “ঠ্যাপ্রভার” (8001৩51, 
রাজসাঙ্ষী ) হইয়া স্বীকার করিল। ১৯০৯,৯লা সেপ্টেম্বর জেলের মধে)ই 
সত্যেন বস্থু ও কানাই দত্ত নরেন গোপাইকে গুলী করিয়া মারিয়া 
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ফেলিল। সে কথা বলা হইয়াছে । বারীন্ত্র কুমারকে এই হত্যার কথা" 
আগে কিছুই বলা হয় নাই। তাহার নেতৃত্বে বিষম আঘাত পড়িল। 
সুতরাং সেই রাত্রেই জেলের মধ্যে বারীন্দ্র সকলকে লইয়া সভা করিয়া! এই 
হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করিল। 

নিবেদিতা কলিকাতায় থাকিলে বারীন্দ্রকুমার যেভাবে মাণিকতলা 

বাগানের সন্ত্রাসবাদী যুবকের দলটিকে অবরবিন্দের স্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা 
করিয়া পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিল, এবং পুলিশের নিকট গুপ্তসমিতির, 

স্পষ্ট নিয়ম ভঙ্গ করিয়া সমত্ত কথা ফাস করিয়া দিল, এবং দিয়! ১1 

02188101) 15 ০৪: বলিয়া! গুগুসমিতির বিরুদ্ধে যে ভাবে চরম বিশ্বাস- 

ঘাতকতা করিল, তাহা সম্ভব হইত না। কেন না, এইরূপ কন্ফেশন্ 

(50726258107 স্বীকারোক্তি ) করিলে» নিবেদিতার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে» 
তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা কর! হইবে। 

আলিপুর বোমার মামলায় “ম্বদেশী+ গ্রজ্ৰলিত অবস্থার চরমে উঠিল, 
এবং তাঁহার পর হইতেই নির্বাপিত হইতে চলিল | ধুমায়িত-_প্রজ্জলিত-_ 
নির্ববাপিত, স্বদ্দেণীর পর পর এই তিন্টি অবস্থার কথাই আমর! বলিয়া 
আসিয়াছি। 

ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকর প্রাণ গেল; নরেন গৌসাই খুন হইল । ৯০ই 
নভেম্বর, কানাইয়ের ফ'সী হইল । ফ'ণসীর হুকুম শুনিবার পর তাহার ওজন 
১৬ পাউগ্ড বাঁড়িয়। গিয়াছিল। ২৩শে নভেম্বর সত্যেনের ফাসী হইল । 

ণই নভেম্বর, ওভারটুন্ হলে ছোটলাট ফ্রেজারকে গুলী করা হইল। 

ছোটলাট বাচিয়া গেলেন । ৯ই নভেম্বর, পুলিশ অফিসার নন্দলাল 

ব্যানার্জীকে প্রকাশ্য রাজপথে গুলী করিয়া হত্যা করা হইল। হত্যাকারী 

আচাধ্য পি, সি, রায়ের আশষে আত্মগোপন করিল। জগদীশচন্দ্র 

বসুর মাধ্যমে -নিবেদিতাই এই সব যুবকদের আচার্ধা পি, সি, রায়ের সহিত 
পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। 

২৪শে জুন, লোকমান্ত তিলক ৬ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত 

হইয়া মান্দালয় ছুর্গে আবদ্ধ হইলেন। আগষ্ট মাসে বিপিনচন্ত্র বিলাত 
গমন করিলেন । 

১১ই ডিসেম্বর, শ্ঠামস্থন্দর চক্রবর্তী, কষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্র প্রসাদ বন্থু,, 
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অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্থবোধ চন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন 

ওহঠাকুরতা» পুলিন বিহারী দাশ, ভূপেন্ত্র চন্দ্র লাগ, বিনা বিচারে নির্বাসিত 

হইলেন। এই সমস্ত নেতৃবুন্দ যেদিন মুক্তি পাইলেন সেদিন নিবেদিতা 
তাহার বিগ্ালয় মঙ্গলঘট, কদলীবৃক্ষ, আভ্্পল্পবে শোভিত করিয়াছিলেন। 

অরবিন্দ আরও অত্যাচার চাহিয়াছিলেন। অত্যাচারের চরম হইল্স। 
ইহাতে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে, বিপিনচন্ত্র ইহাই আশঙ্কা 
করিয়াছিলেন। তাহার আশঙ্কা সত্য হইল । দুরদর্শীতায় বিপিনচন্দ 
অরবিন্দ অপেক্ষা অধিকতর সাবধানী এবং অগ্রণী । ভারতব্যাপী গুধসমিতি 

দুরের কথা, এই সব ঘটনায় এক মারাঠা ও পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য সকন 

প্রদেশেরই,-বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িস্ত। 
ইত্যাদির পিলে চমকাইয়া গেল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতবর্ষে 
বাঙ্গালী এই পিলে চমকাঁন কাজ অকুতোভয়ে করিয়াছিল। নিবেদিতা 

এই পিলে চমকান কাজের শিক্ষাণ্তরু | 

মাদ্রাজ কংগ্রেস--১৯০৮, ডিসেম্বর 

সুরাটের দক্ষষজ্জের পর বাংলার অগ্নিুগের যে জলন্ত পরিস্থিতির 

মধ্যে এই কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল, তাহা ১৯০৮ খুষ্টাব্দের 

ঘটনাবলী আলোচনায় প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। এই অধিবেশনেও 

ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ দ্বিতীয়বার সভাপতি হইলেন। 
এই কংগ্রেসে চরমপন্থী ও বিগ্রববাদী কোন নেতাই উপস্থিত ছিলেন 

না। স্থুরাটে মিঃ তিলক ও অরবিন্দ ছিলেন। এ কংগ্রেসে তিলক 

মান্দালয় দুর্গে, আর অরবিন্দ আলিপুর জেলে আবদ্ধ। বিপিন পাল 

লগ্ডনে, আর নিবেদিতা আমেরিকায় বাংলা হইতে পলাতক বিপ্রবী 

যুবকদের সাহায্যকল্লে টাকা সংগ্রহের জন্য ব্যাল্টিমোর ( 8810729:6 ), 

বোষ্টন্ (8০807 ) ও নিউইয়র্ক (1০৮ ০07) সহরে জোর বন্তৃতা 

করিতেছেন । নিবেদিতা বসিয়া নাই। আর ইহাই নিবেদিতার জীবন 

চরিত । 

ডাঃ ঘোষের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য এই জন্ত -যে, ইহাতে বাংলান্ধ 
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বিপ্লববাদের কথা আছে। তিলি বোশ্বাইয়ের মডারেট নহেন, পুরাদস্তর: 

ৰাকালী। এমন কি ভগিনী নিবেদিতার অতিশয় গুণঘুপ্ধ । তিনি সভ্য 
জগতের এরুজন শ্রেষ্ঠ আইনবিদ্। তিনি বলিলেন, দলনমূলক আইন 
( 2০006915৩ [9%/৪) গুগডসমিতির জন্ম দিয়াছে । এবং যদ্দিও আমবা 

সন্বালবাদকে খুবই নিন্দা করি, তথাপি ইহা একেবার জন্মিলে সহজে 
মরে না। (56০০৮ 50132 10581181015 0065 0) 10909156608 0£ 

00621010107. % ++ ৬/০ ০020610])  417901)1500 00050, 00 

40:61)01500 0168 10210 ৮) 

নিবেদিতার মৃত্যুর পব টাউন হলের বিরাট শোক সভায় (২৩শে 

মার্চ, ১৯১২) সভাপতির অভিভাঁষণে ডাঃ ঘোষ বলিষাছিলেন যে “কেহ 

কেহুর মতে নিবেদিতা আমাদের কতিপয় যুবককে হযতো বিপথে 

চালিত করিষাছিলেন (4৯ ভিত 18 1805, €00 11006000989 6০ 76 

5091, ড/250 83005” )। কিন্তু আমাদের জান্গীষ-জীবনের যে উন্মেষ 

আমর লক্ষ্য করি, উহা! ভগিনী নিবেদ্িতার শিক্ষীতেই সম্ভব হইযাছে 
(16 ৩. 215 06005010905 06 ৪. 10110011075  178010021 1106 20 00০. 

01556160985), 1615 00 2 586 63660600500 00০ 052.0110£ 01 

915061 ত্ব ৮৪01697)। 

লগ্নে সন্ত্রাসবাদ 

জেনেভাষ ভগিনী নিবেদিতা কাজ্জন উইলির হত্যার সংবাদ প্রথম 
গুনিয়াছিলেন। হত্যাকারী পাঞ্জাবী যুবক মদনলাল ধিঙগড়ার বিবৃতিও 

তিনি জেনেভাতেই পাঠ করিষাছিলেন। এদ্রিকে বাংলাদেশে, 
কলিকাঁতাষ--অরবিন্দের উপর এই কার্জন উইলি হত্যার কিরূপ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিল? অরবিন্দ ১৯০৯,৩১ জুলাই, “কর্ম্মষোগীন” এ 

লিখিলেন-_ 

"/180217121 101)106106, .--৬/০৫ 04৩ 00 151) 9118065916০ 1০৪৫ 

606 10610015 0" 0015 0186016017866 5000 12001) 100 00525 817৫ 

02170001200 16 9 1800000 0961061505 89 8৮ 19 09015,» ৩. 

1085০ 11616 10076 0096 19616০00 111 10000০10100 (০ ০021086 
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0018 168. [6০ 018 ০০১5 1610351175 067170 00 651 06 

00108801167/095 06 1015 2০০.” 

১৯০৯৮ই জুলাই মিঃ গোখ লে, এই হত্যাকাণ্ডের মাত্র সাত দিন পরে, 
পুণাতে এক বক্তৃতায় বলিলেন যে, ধিঙ্গড়ার এই অপকার্ধো তাহার মাথা 

মাটিতে ভুইয়া পড়িয়াছে। অরবিন্দের মাথা সে রকম কিছুই মুইয়া পড়িল 
ন)। তিনি ম্পই্ট লিখিলেন, এই হতভাগ্য যুবককে (ধিঙগড়। ) আমি 

অভিশাপ (54৫89) দিতে চাই না, অর ধিককারও (501010008) দিতে 

চাই না। কেন না, অরবিন্দ ২৪শে জুলাই কর্্মযোগীন*-এ লিখিযাছেন যে 
যাহার মধ্যে মা কালী প্রবেশ করেন, তাহার কাছে স্থাষ যুক্তি বা সম্ভব- 

অসম্ভব কিছুরই জ্ঞান থাকে না। (0911 10০) 9106 00061601000 

1020 08165 00015106100 180923115 ৪00. 0033101119৮ )1 সুতরাং 

ধিঙ্ড়ার মধ্যে ষ্দি মা কালী প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে আর কে কি 

করিবে? ইহাই অরবিনদের অভিপ্রায় । 
মি: গোখ.লে এ পুণ। বক্তৃতায় আরও বলিলেন,_যাহার! ভারতবর্ষে পূর্ণ 

স্বাধীনতার কথ বলে তাহার! পাগল গারদের বহিরে পাগলামাত্র! ১৭ই 
জুলাই, অরবিন্দ, গোধলের এই বক্তৃতার জবাব দিলেন--“ 221৮ ৬)৮101- 

90100৮-_ অর্থাৎ মিঃ গোখলে আমাদের দেশে একজন দেশদ্রোহী, ও 

স্বজাতিবিদ্রোহী, ত্রেতাধুগের বিভিষণের ভূমিকার অবতীর্ণ হুইয়াছেন। 
গোঁখলের গুণমুগ্ধ নিবেদিতা অরবিন্দের এই কথায় নিশ্চয়ই ছুঃখ বোধ 
করিয়! থাকিবেন। 

কার্জন উইলির হতা। লইয়া! কলিকাতা ও পুণাষ, অরবিন্দ ও মিঃ 

গোথখলের মধ্যে এইরূপ বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়৷ যখন দেখা দ্িতেছে-_- 
তখনও ভগিনী নিবেদিতা ইংলগ্ডেই আছেন । মাত্র দুই সপ্তাহ পরেই তিনি 

ভারত অভিমুখে রওন! হইবেন। 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও বেলুড় মঠ 

১৯০৯ আগষ্ট, মিসেস্ মারগট (5 818০6) কলিকাতা বাগবাজারে 

তাহার বাড়ীতে পৌছিয়াই ছস্পবেশ ও মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন। আবার 
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_যেকে সেই ভগিনী নিবেদিতা হইলেন, তথাপি তিন সপ্তাহ তিনি ঘরের 
বাহির হইলেন নাঁ। লুকইয়া থাকিলেন। তাহার বাড়ীর গলিতে পুলিশের 
আনাগোনা চলিতেছিল। তাহার স্কুলের ছাত্রীদের উপরেও পুলিশ সতর্ক 

দৃষ্টি রাখিতেছিল। আচাধ্য জগদীশচন্ত্র বস্থু বলিয়াছেন যে, নিবেদিতাকে 
যে পুলিশ সমন্ত জানিয়া শুনিয়াও গ্রেপ্তার করে নাই তাহার কারণ 
উপরওয়ালাদের উপর নিবেদিতার যথেষ্ট প্রভাব বিগ্যমান ছিল । 

এদিকে বেলুড় মঠের অবস্থাও খুব সঙ্গীন। সন্ত্রাসবাদী দুইজন যুবক 
দেবব্রত বস্থু এবং শঙীন্ত্রনাথ এ মঠের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল । গবর্ণমেণ্টের 

ধমকানি সত্বেও মঠের অধ্যক্ষ শ্বামী ব্রহ্মানন্দ এই দুইটি যুবককে পুলিশের 
হাতে সমর্পণ করেন নাই। ফলে মঠের চারিদিকে একটি পুলিশের বেষ্টনী 

দিবারাত্র পাহার। দিতেছিল। মঠের ভিতরেই হউক, অথবা বাহিরেই 
হউক, একথা সত্য যে, অনেক বিপ্লবপন্ঠী যুবক পুলিশের হাত হইতে 
আত্মরক্ষার জন্য এবং স্বামীজীর প্রচারিত ধশ্মীদর্শে দেশ মাতৃকার সেবার জন্ত 

সর্বন্য ত্যাগ করিয়া সন্গ্যাসী হইয়া ছিলেন। গেরুযা বস্ত্র পরিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠের ভিতর হইতে বাহিরে এবং বাহির 
হইতে ভিতরে প্রবেশ সম্পর্কে কঠোর নিষেধ-বিধি প্রচার করিলেন। 
কোনো অপরিচিত ব্যক্তির মঠে প্রবেশ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওযা হইল । 

ভগিনী নিবেদিতার কলিকাতা প্রত্যাবর্তন যখন প্রকাশ্যে ঘোষিত 

হইল, স্বামী ব্রঙ্গানন্দ ততক্ষণাৎ সংবাদপত্রে দ্বিতীয়বার ঘোষণা করিলেন 
8 0109 701:6০8.0৮10৮+--যে নিবেদিতার কাধ্যাবলী ও দলের সহিত 

মাঠের কোনই সংশ্রব নাই। মঠ ও নিবেদিতার দল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও 

পৃথক। তথাপি বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী নিবেদিত ন্বামী বিবেকানন্দের 

শিল্ত! বলিয়। সগর্বে ঘোষণা করিতে বিরত হইলেন না। বেলুড় মঠ 
ও স্বামী বিবেকাঁনগ্দের মধ্যে নিবেদিতার জীবন একটি বিচ্ছেদ রেখা 

টানিয়া দিল। 

মদনলাল ধিঙ্গড়। 

নিবেদিতা কলিকাতা ফিরিয়াই দেখিতে পাইলেন লগুনে কার্জন উইলিকে 

হত্যার জন্য অরবিন্দ, ধিঙ্গড়াকে কোনরূপ অভিশাপ 0915) অথবা 
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ধিক্কার (৫6100190109) দ্বিতে অসমর্থ বলিয়া ( কম্মযোগীন, ৩১শে 

জুলাই) লিখিলেন। পরস্ত নিবেদ্িতার বন্ধু গোখলে তাহার পুণা 
বক্তৃতায় (৮ই জুলাই) ধিঙ্গড়াকে যৎপরোনাস্তি ধিক্কার দ্িলেন। আবার 
নিবেদিতার বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ধিলড়ার কাধ্যকে বিশ্বাসঘাতকা পূর্ণ 
ও কাপুরুষোচিত বলিয়া তীব্র ভাষায় নিন্দা করিলেন ( [315 আ৪৪ 

ও ৫90], 05801161008 820. ০9৬৪1015 ৭৫০-_মভার্ণ রিভিউ, আগই 

১৯০৯) এবং সেই সঙ্গে আরও বলিলেন যে রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা দ্বারা 

কোন দেশ বড় হয়না (2০91161091 25395915900 1985 06৮6] 00906 

805 ৫০৫10 £15৪৮মডার্ণ রিভিউ, আগস্ট ১:০৮)। কিন্তু ধিজড়ার 

ফৃতদরেহকে তাহার ইচ্ছান্ুযায়ী দাহ না করাইয়! গভর্ণমেণ্ট যে কবর 
দিয়াছিলেন, এজন্য তিনি গভর্ণমেণ্টের জিঘাঁংস! প্রবৃত্তিকে অতিশয় 
নিন্দা করিয়াছিলেন ( মভার্ণ রিভিউ, ১৯০৯ অক্টোবর ) 

সেপ্টেম্বর হইতেই নিবেদিতা পুনরায় মডার্ণ রিভিউ সম্পাদকের সহিত 
মিলিত হইয়াছিলেন। এই ছুইজন প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিকের যোগাযোগ 
একে অন্যকে পরিপুষ্ট কবিয়াছে-_ পূর্ণত1 প্রদান করিয়াছে । এই সম্পর্কে 
নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতের ইংরাজী অন্গবাদ এইরূপ--"1১6 

80009010058 00991) 8190 006০ 01066 0021) 000001660 ০৪.০ 

00161) 

বিঙ্গড়ার কার্যকলাপ শুধু ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডেই আতঙ্কের হষ্টি করে 
নাই, পবস্ত ইউরোপের বন্ধ বিপ্লবের কেন্দ্রে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি 
করিয়াছিল | আয়ার্ল্যাণ্ডে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল--চ16 ধিঙ্গড়াঁকে 

সন্মান করিতেছে |” ইহাতে কি নিবেদ্দিতার হাত ছিল না? 

আয়াল্যাগ্ড যাহাকে সম্মান করিতেছে, আয়াল্যাণ্ডের বিপ্লবী মেয়ে 

নিবেদিতাও যে তাহাকে সম্মান করিতেছেন, একথা বুঝিতে কাহারও 

বিলঘ্ঘ হইবে না। নিবেদিতা এই সম্পর্কে কোন অভিমত ব্যক্ত করেন 
নাই সতা, কিন্তু তাহার নিস্তবৃতার মধ্যেই ধিঙ্গড়াকে তাহার সমর্থন 
আমরা বুঝিতে পারিতেছি। 

যে রাজনৈতিক আতঙ্ক হষ্টি করিবার জন্য সন্ত্রাসবাদীরা গুপ্ঠহত্য 

করে, ধিঙ্গড়া তাহা, ষোলকলায় পূর্ণ করিয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছিল। 
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একজন বা কয়েকজন ইংরাঁজকে মারিলেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে না 

সত্য, কিন্ত ইহা বিপ্লববাদীদের পথ কিছুটা পরিষ্কার করিবে বলিয়াই 
সন্্রাসবাদীদের ধারণ! । নতুবা! তাহারা স্বেচ্ছায় প্রাথ দিতে যাইবে কেন? 
প্রাণ দিতে যাওয়াটা তে! কিছু ছেলেখেলা নয। বিশেষতঃ মরণভীতু 

দেশে। 

শ্যামাজশী কৃষ্ণবর্ম। 

ধিঙগড়া শ্টামাজী কষ্বর্মীর আশ্রিত পাঞ্জাবী যুবক। এবং শ্ামাজী 

কৃষ্চবর্ার দ্বারাই অন্ুপ্রাণিত ও প্রেরিত হুইযা ধিঙ্গড়া কার্জন উইলিকে 
হত্যা করিষাছিল। এই সম্পর্কে শ্যামাজী কুষ্ণবর্মার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া 

দিতেছি-- 
“আমি নৌরজীকে, ফিরোজ শা মেহতাঁকে এবং দ্দিন শা ওয়াচাকে 

বুঝি । ইহারা পাশী ব্যবসায়ী । ইহুদিগের মত ইহাদের কোনে দেশেই 
জন্মভূমির আকর্ষণ নাই, ইহার! জানে স্বর্ণুদ্র। ও তাহার প্রস্তত প্রণালী | 
কিন্তু বুঝি না গোখ. লেকে । তুই ব্যাটা মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, সেবাত্রতী, তোর 
কেন এই চাটুকার বৃত্তি? তোমরা জান ত, ধিঙ্গড়ীর কার্যের পর প্র ব্যাটা 

পুণায়, বোম্েতে কিরূপ প্রলাপ বকেছে? সেচায় ভারতে ইংরেজ শাসন 
অটল রাখতে । তাঁর সার্ভে্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির মেমোরাগামেই 
একটি ধারায় আছে, ভারতে যে কোনো প্রকারে ব্রিটিশ রাজ্য অটুট রাখ। 

এই সোসাইটির একটি উদ্দেশ্ট | অথচ, এমন লোৌককেও বেছে স্রেক্রনাথ 

কংগ্রেসের সভাপতি করেন । গোখলে বলেছে, বিনা অস্ত্রে ভারত স্বাধীন 

কর! সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইংরেজের সঙ্গে অস্ত্রপবীক্ষা করা আরও ছুই শতাব্দী 

সম্ভব নয়। স্ুতরাং, আরও একশত বৎসর স্বাধীনতার কথা বলা এবং 

ভাবাও উল্মাদের লক্ষণ বলে আমি মনে করি । 

যাক আঁলোচন! দীর্ঘ হযে ষাচ্ছে। মোট কথা এই, গোখলের মন্তব্য 

হতে আমরা বুঝি যে অস্ত্র বাতীত ভারত উদ্ধার অসম্ভব । কবে কখন অস্ত্র 

আবশ্যক, সে সম্পর্কে তার কাছ থেকে উপদেশ নিতে হবে না। তিনি 

জ্যোতিষী নহেন, ভবিষ্যৎ্দ্রষ্টাও নহেন। তার সঙ্গে আমাদের মতের দূরত্ব 
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উভয় মেরুর মধ্যের দূরত্বের মত। আমি বলতে চাই, তোমরা বাপিনে 
একটা! সঙ্ব প্রতিষ্ঠা করে ভারতে অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাতে পারবে? ধর, অর্থ যদি 

আমি চালাই, তোমদের যদি কোনে! আধিক ক্ষতি না হয়,” 
হেমচন্দ্র দাসকে তিনি বোমা প্রস্তত শিক্ষার জন্গ ব্যয় দিয়াছিলেন; 

অথচ হেমচন্দ্র অরবিনের যুগান্তরের দলের যুবক, আলিপুরের বোমাব 

মামলায় একসঙ্গে ধৃত হইয়াছিলেন। এই সুল্রে দেখা যায় নিবেদিত, 

অরবিন্দ ও শ্যামাজী কষ্ণবমার সঙ্গে বিলক্ষণ যোগাযোগ ছিল। উপরে 

উল্লিখিত শ্যামাঁজী কুষ্খবর্মীর সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনার সহিত নিবেদিতা 
ও অরবিন্দের যুগান্তরের দলের সম্পূর্ণ মতের মিল ছিল । 

পরবর্তী ইতিহাসেও এই পরিকল্পনার পদ্ধ্বনি আমরা বাঘা যতনের 
নেতৃত্বে বুড়ীবালামের তীরে (১৯১৫) «বং হুর্ধা সেনের নেতৃত্থে জালালাবাদ 

পাহাড়ে (১ ৩৯) শুনিতে পাইব। পরিশেষে নেতাজী স্ুভাষের নেতৃতে 

আজপ্দ হিন্দ বহিনীর গৌরবজ্জল কোহিম! ইম্ফল আক্রমণ ও বিজয়ে 

(১৯৪3) এই পরিকল্পনার শেষ পৰিপুষ্টি ও পরিণতি আমরা দেখিতে 
পাইব। পরবর্তী ইতিহাসের এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন নয। এগুপিকে 
এক সঙ্গে গ্রধিত করিয়া না দেখিলে নিবেদিতা ও অরবিন্দের সন্ধাসবাদের 

সুচনা ও গুরুত্ব ইতিহাস পথে আমরা বুঝিতে পারিব না। 
ধি্নড়া প্রসঙ্গে অপর ছুইটি ভদ্রমহিলার কথ। সংক্ষেপে উপ্লেগ করা 

প্রয়োজন। সরোজিনী নাইডুর ভ্রাত! বীরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কার্জন 
উইলির হত্যার পর বিলাতের “টাইমস্, পত্রে ধিঙ্গড়ীকে প্রসংস! করিয। 
এক পল্প লিখিয়া ফেলিলেন। কি সর্বনাশ! হাষদারাবাদ হইতে 
সরোজিমী নাইডু তাঁড়াতাড়ি টাইমস্-এ ছুইথানি পত্র লিখিরা বলিলেন 

যে “কীরেন্দ্রনাথের সহিত আমাদের কোনই সংশ্রব নাই । সে বিগড়াইয়া 

গিয়াছে । আমি, আমার পিতা এবং আমাদের পরিবারবর্গের সকলে 

নিজাম ভক্ত ও বৃটিশ ভক্ত |, বটেই তো! 

মিসেস্ এ্যাঁনি বেসান্ত লিখিলেন, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্সী নিজে বিদেশে 

সুখশাস্তিতে সুরক্ষিত হইয়া ভারতবাসীদিগকে উত্ভেজিত করিতেছেন | 
“ভীরু, এই বিশেষণটি দ্বারাও কৃষ্ণবর্মার গ্রকৃত চরিত্র বর্ধিত হয় না। 
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কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়ীছেন,_ 

“বেসাস্ত নিবে সে নৈবেছ্য 

অপিত যা নিবেদিতায়।” 

সংবাদ আসিয়াছে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম। আলীপুর জেলে নরেন গৌসাইয়ের 
হত্যাকারী কানাই দত্তের একটি আকক্ষ প্রস্তর মু্ডি চন্দননগরে প্রতিষ্ঠার 
জন্য ইউরোপ হইতে পাঠাইতেছেন। 

অরবিন্দ ও নিবেদিতা 

নিবেদিত। কলিকাতা পৌছিবার মাত্র তিনমাস পূর্বে অরবিন্দ আলিপুর 
বোমার মামলায় একবৎসর কারাবাসের পর (৬ই মে, ১৯০৯) থালাস 

পাইযাছেন। ব্যারিষ্টার মিঃ সি, আর দাশ তাহাকে খালাস করিয়াছেন। 
ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন ( 2]. 0:6০) তাহাকে ফাসীকাষ্ঠে ঝুলাইতে পারেন 

নাই। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা দাঞর্জিলিং-এ রাস্তায় 

ব্রমণকালে মিঃ সি, আর, দাশের সহিত সহস৷ সাক্ষাৎ হইলে, তাহার 

কোটের বোতামের ঘরে একটি বড় লাল গোলাপ ফুল গু'জিয়া দিয়া 

শ্মিতহাস্যে বলিযাছিলেন “আমি আপনাকে মহৎ বলিষাই জাঁনিতাম, 

কিন্তু আপনি এত মহৎ তাহ! জানিতাম না 1006 5০৩ ০০ ৮6৩ 

£1690 ৮৫০ [ 018 1506 1000 0080 500 812 50 £:620, 

এক বত্সর কারাবাসকালে অববিন্দের গুরূতর মানসিক পরিবর্তন 

হইয়াছে । কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দ্িষা গীতার সাধন করাইয়াছেন। 
ফলে, তিনি কারাগারের অভ্যন্তরে একটি বুক্ষকে বৃক্ষ না দেখিয়া বাসদের 

দেখিয়াছেন। কারাগারের উচ্চপ্রাচীর ও দিপাই শান্ত্রীদের না দেখিয়! 
শুধু বাস্থদেব দেখিয়াছেন। তিনি যাহ দেখিয়ীছেন, তাহাই বলিয়াছেন । 
না দেখিয়া মিথ্যা বলেম নাই । কিন্তৃতাহার দেখার ফলে বৃক্ষ বাস্থদেবে 

পরিণত হয় নাই। বৃক্ষ বৃক্ষই রহিষা গিয়াছে । ইহাকে বলে দৃষ্টিত্রম । এক 
বস্ত অবলম্বনে অপর বস্তু দেখা, যেমন রজ্জুতে সপ্পত্রম। উইলিয়াম জেমস্ 
(ড/1117800 080963) প্রভৃতি মনস্তত্ব-বিদগণ ইহাকে বলিবেন *[11031079”-- 

যাহা নয়, তাহাই দেখা, ৫06 (0 “401501:500 10098190600% আমাদের 
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বেদাস্তিকেরা ইহাকে বলিবেন "অধ্যাস”। অরবিন্দ মে মাসে উত্তরপাড়া 

বক্তৃতায় এই বান্থদেব দেখার কথা সবিষ্তাবে বলিয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে 
আর একটি গুরুতর পরিবর্তনের কথাও বলিয়াছেন। আগে তান 
জাতীয়তাবাদকেই ধর্ম বলিয়! গ্রচার করিষাছেন। কিন্ত এক্ষণে সেই মত 

পরিবর্তন করিয়া সনাতন ধর্মকেই (হিন্দুধর্্) জাতীষতাবাদ বলিয়া প্রচার 
করিতে আদেশ পাইয়াছেন। ( 1] 99 79 107786 6050 1590100911517 

18 2, ০6৫, 2. 161161012১2 05110 7 1595 58016 15 00০ 981820109. 

1009029 %/10101) 100 03 15 15800811509) । মতের এই বিপরীতমুখী 

পরিবর্তন পরবর্তীকালে অরবিন্দকে রাজনীতি ছাড়িতে প্রেরণা দিয়াছে। 

যদিও রাজনীতি ছাড়ার আরও কারণ ছিল। 

অরবিন্দ ১৯*৯১১৯শে জুন কর্মযোগীন পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। প্রথম 

সংখ্যাতেই তিনি লিখিলেন; শঙ্কর।চাঁধ্য অপেক্ষা শ্রীরামরুষ্চ ও বিবেকানন্দ 

পূর্ণতর সমঘ্বয় দিয়া গিয়াছেন ( [২820150151)08 2130. 15615902105 £2%৫ 

00016 021:6606 55130006515 (1381) 92001591801701559 )1 ইহা এক অতি 

বিতর্কমূলক কথা! । তর্কে প্রবৃগ্ত হইবার এ স্থান নয়। 
আমর! শুধু দেখিতেছি যে নিবেদিতা অসিয়া পৌছিবার পূর্বেই 

অরবিন্দ বঙ্কিমের প্রভাব বহুলাংশে কাটাইয়৷ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ দ্বারা 

অতিমাত্রায় প্রভাবাঘিত হইয়াছেন। এই প্রথম সংখ্যাতেই অরবিন্দ 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবপ্তিত চিত্রকলাকে অতি উচ্চস্থান দিলেন। এমন কি 

পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপেক্ষা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে বড় কৃষ্টি 

বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাও নিবেদিতা আসিয়া পৌছিবার পূর্বোর 
ঘটনা! । বিপিনচন্ত্র পালের ইংলগ্ডে প্রচারকার্ধ্যকে অরবিন্দ আদৌ পছন্দ 

করিতেছেন না-5616006]15 8150 0935152 1651508006 816 1106 1১০ 

€01085 00 01680106606 006 01151) 20650016117 £70819001 

অরবিন্দ তাহার যোগের কথাও এই প্রথম সংখ্যাতে খোলসা লিখিলেন 

যে, যোগের গুঢ়তথ্থ মানবজাতির নিকট প্রকাশিত না হইলে ক্রমোন্নতির 
পথে মনুত্ধজাতি ইহার পরের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে পারিবে না 
(০59. 70050 66 16558164 €0 108110100) 106০81156 10006 3 

10091815100 68101506080 006 06580 5060 15 006 00021) 65010602 ) ॥ 



-১৫৬ ভগিনী নিবেঙ্গিতা ও বাংলায় বিপ্রববীদ 

জেল হইতে বাহির হুইয়| অরবিন্দ ৬নং কলেজ স্কোয়ার তাহার ন মেশো 

রুষ্ণকুমার সিজের বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিপেন। কুষ্কুমার বাধু 

তখন আগ্রা জেলে আবদ্ধ। অরবিন্দ জেলে যাইবার পূর্বে সমগ্র দেশ 
বন্দেমাতরম্ঃ ধ্বনিতে মুখরিত ছিল। জেল হইতে বাহির হইয়া তিনি 
দেখিলেন, সব নিন্তঝ, কেহই “বন্দেমাতরম্” উচ্চারণ করে না । তিলক 

মান্দালয় দুর্গে আবন্ধ, তিনি গীতারহশ্ত লিখিতেছেন। বিপিনচন্ত্র পাল 

লগুনে “স্বরাজ? (58181 ) পত্র প্রকাশ করিয়া £001085 ০01 800 

লিখিয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারই বোমা-কাল্টের 

(০০1) জন্ম দিয়াছে । গভর্ণমেণ্ট ইহাতে বেজাষ খাগ্লা হইয়াছে । কিন্ত 

মিঃ ষ্টেড (১1: 96590 ) 'রিভিউ অব বিভিউস” ( [6৮:৩৬ 0 [২516৪ ) 

পত্রিকাষ ইহার অতি উচ্চ প্রশংস করিয়। লিখিলেন যে,--”8০ 0৪81610], 50 

109101909 2100 50 ৬০1] 11710117723 2. 8000 ০0: 5870565 ৮৮1)1011 160 00 

00০ 58009110020 0106 90100 ঠ2010019, একপ প্রশংসা আর দেখা 

যায় না। বাংলার অপরাপর এগারটি নেতা নির্বাসিত । অরবিন্দ একা 

কোনো দ্রিক সামলাইতে না পারিযা অতিশয় অসহায বোধ করিতে- 

ছিলেন। ১লা জুলাই লগ্নে কার্জন উইলিকে হত্যার পর ৩১শে 
জুলাই কলিকাতাষ অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের গুজব উঠিল।  অববিন্ব 
দেশবাসীকে খোলা চিঠি লিখিলেন। এইরূপ তিনবাব তাহাকে গ্রেপ্তারের 

গুজব উঠিবৰে এবং তিনবারই দেশবাসীকে খোলা চিঠি লাখষা গ্রেধারের 
জন্য প্রস্বত হইবেন । অববিন্দ লিখিলেন,_€[২00000)7 0586 081086 

[2011০2 50001091660 ০855 £01: 105 06001099001) (01106 30৮৬6...[18 

0856 06 1295 67001090101 0150 16 100 7006 60000 61000105126 

[080 05100 85 105 1830 00170091 আ1]1 2150 66559002100 00 005 

০000057061১ (৩ শে জুলাই, ১৯০৯)। 

এই পরিস্থিতির মধ্যেই নিবেদিতা ছপ্পবেশে কলিকাতা আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন। অরবিন্দ অধীর আগ্রহে নিবেদিতার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন 
[ [0 98 99৩ ( ইব1ড৪0/02 ) £01 1১000 1) (4১010901000 ) 1১9 1662 

50178 ]| ছুই বৎসর পরে অরবিন্দ ও নিবেদিতা পুনরায় মিলিত 
হইলেন। এই ছুই মহা বিপ্লবী সেদিন ভবিষ্বুৎ বিপ্লবের পথ প্রশস্ত 



ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্রববাদ ১৫৯ 

করিয়া দিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস সেই কথাই বলিবে" এবং তুল 
বলিবে না। 

নিবেদিতার বালিকা বিগ্ভালয় ত্যাগ 

পুরা ছুই বৎসর অনুপস্থিতির পর নিবেদিতা দেখিলেন যে তাহার 
প্রতিষ্ঠিত বালিক। বিগ্ভালয়টি আর চলে না। ১৯*৯ খুষ্টাব্দেও পাচ মাস 

বন্ধ থাকিবে। ক্রিশ্চিয়ান পারিবারিক কারণে আমেরিকা গিয়াছিলেন। 

নিবেদিতার ইচ্ছামত বিদ্যালয়টি পরিচালিত হইতেছিল না। টাকার 
অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,_«তিনি (নিবেদিতা ) 
যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহ। চাদার টাকা হইতে নহে, উদ্বত্ব অর্থ 

হইতে নহে, একেবারেই উদরান্ের অংশ হইতে-ইহ! সত্য কথ! 1১ 

আজ অর্ধশতাব্ষী পরে আমরা নিবেদিতার উচ্চ প্রশংসায় মুখর। কিন্তু 
সেদিন বাগবাজারের চারিপাশের হিন্দু সমাজ এই বিগ্ভালয়টিকে বাচাইয়। 

বাখিবার জন্য কোনই চেষ্টা করে নাই। কলিকাতার আদি বাসিন্দা 

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে তাহার প্রাপ্য যখোচিত সমাদর তিনি পান নাই। 

হিন্দুর! তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করে নাই। মে কলঙ্ক সত্য, 
তাহাকে গোপন করিয়া লাভ নাই। স্কুল পরিচালনায় মঠের সন্গ্যাপীদের 

অবাঞ্ছিত হন্তক্ষেপ নিবেদিতার স্কুল ছাড়িবার মার একটি কারণ। তাহার! 

নিবেদ্িতার শিক্ষা-পন্ধতি বুঝিতে অক্ষম ছিলেন। তাহারা অবতার 

পূজা, অবতারবাদ প্রচার লইয়া ব্যতিব্যন্ত। এবং শিক্ষা ব্যাপারে 

নিবেদিতার তুলনাষ অনভিজ্ঞ। দবিদ্র হইলেই ছাত্রীরা সব সময়ে মেধাবী 

হয় না। এই বিগ্ভালয়ে তেমন মেধাবা ছাত্রী জোটে নাই। কাজেই 
নিবেদিতার মত বিদষী শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকার কোন গভীর ছাপ ছাত্রীদের 

উপর পড়ে নাই। কোন ছাত্রী এই অর্ধশন্তাব্ধীর মধ্যে তাঁহার নামের 

গৌরব বহুন করিয়া দেশের সম্মুখে ধাড়াইতে সক্ষম হয় নাই। এই 

বিদ্যালয় পরিচালনায় নিবেদিতা যে কণ্ঠ সহ করিয়াছেন, তাহাতে মনে 

হয় যে, তাহার শক্তির অপচয় হইয়াছে । আরও অনেক কারণে তিনি 
স্কলের পরিচালন! ভার ছাড়িয়! দিতে বাধ্য হইলেন। ভাল কাজে আমাদের 
দেশে যত বিদ্ব অন্ত দেশে তত নয়। 



১৬০ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্রবৃুবাদ 

অজাস্তা-১৭০৯, ডিসেম্বর 

বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বস্থু আমাদিগকে (১৪৯৫৩) নিম্নলিখিত 

কথাগুলি লিখির! জানাইয়াছেন--“কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের 

ভূতপূর্ব &, চ, 8, 38511 সাহেবের বন্ধু 101. ৬/. 561010810900-এর 

পত্বী বিলাতের বিখ্যাত মহিল চিত্রশিল্পী 21 0. 0. 76001021521 ১৯০৯ 

সালের ডিসে্বর মাঁসে অজান্তা গুহা চিত্রীবলীর নকল লইবার জন্ত বিলাত 

হইতে আসেন। তাহার সহিত বিলাত হইতে [7119 [09515 নায়ী 
আর একজন মহিল! শিল্পীও আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস্থু ও 

অসিতকুমার হালদার শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অন্ুজ্ঞাক্রমে "1, 20০৫6107 

9০018 0? 0119125] ৮ এর তরফ হইতে 0] [70101105176 09 

এর সাহায্যের জন্য প্রেরিত হন। 

বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশ বসু, তাহার পত়ী, 91361 1০109 ও 91866 

(0101/56909র সঙ্গে 05 [76111780929 এর পূর্বে পরিচয় থাকায় সেই 

সময় বড়দিনের অবকাশে নিমগ্রিত হইয়া তাহারা! সেইখানে কয়েকদিনের 

জন্য বেড়াইতে যান। 

পর বসর ১৯১০ সালের ভিসেম্বর মাসে 2119 [75701080979 পুনরায় 
প্রতিলিপির জন্য বিলাত হইতে আসেন। এইবার শ্রীধুক্ত অসিতকুমার 

হালদার ও শ্রীসমরেক্ শুপ্ত তাহাকে সাহাধ্য করেন ।”+% 

ঠিক এই সম্পর্কেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,_“ভাব্রতবর্ধকে 
বিদেণী ধারা সত্যিই ভাঁলবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে 

বড়। বাগবাঁজারের ছোট্রঘরটিতে তিনি থাকতেন, আমরা মাঝে মাঝে 
যেতুম সেখানে । নন্দলালদের কত ভালবাসতেন, কত উৎসাহ দিতেন । 

অজ্ন্তায় তো তিনিই পাঠালেন নন্দলালকে । একদিন আমায় নিবেদিতা 

বললেন, “অজন্তায় মিসেন্ হ্ারিংহাম এসেছে । তুমিও তোমার ছাত্রদের 

পাঠিয়ে দাও, তার কাজে সাহাযা করবে । ছুণপক্ষেরই উপকার হবে। 
আমি চিঠি লিখে সব ঠিক করে দিচ্ছি। বললুম, “আচ্ছা । নিবেদিতা 

* আমার ভগিনীসম। প্রীমতী। বীণ! বস্থু বি, এ, শাস্তিনিকেতনে শ্রদ্ধেয় নদ্দলাঁল বর নিকট 
হুইতে উপরে উদ্ধৃত লেখাটি পাঠ।ইয়া৷ আমীকে উপকৃত করিয়াছেন। আমি এজন্য তাহাকে 
ধল্পবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। _ লেখক 



হী + 

ভগিনী নির্বেদিতা! ও বাংলায় বিপ্লববাদ ১৬৯ 

তখন মিসেস হ্যাবিংহামকে চিঠি লিখে দিলেন। উত্তরে মিসেস হারিংহাম 
জানালেন, বোধে থেকে তিনি আর্টিস্ট পেয়েছেন তার কাজে সাহায্য 
করবার । 'নতুন আর্টিস্ট জানেন না কাউকে, ইত্যাদি ইত্যাদি । 

নিবেদিতা ছেড়ে দেবার মেয়ে নন। বুঝেছিলেন এতে করে 

নন্দলালদের উপকার হবে । যে করে হোক পাঠাবেনই তাদের । আবার 
তীকে চিঠি লিখলেন । আমায় বললেন, খরচপত্তর সব দিয়ে এদের পাঠিয়ে 
দাও অজন্তায়। এরকম স্থযোগ ছেড়ে দেওয়া! চলৰে না। নিবেদিতা 

যখন বুঝেছেন এতে নন্দলালের ভালো হবে, আমিও তাই মেনে 

নিয়ে সমস্ত খরচপত্তর দিয়ে নন্দলালদের ক+জনকে পাঠিয়ে দিলুম 'অজস্তায়। 
পাঠিয়ে দিয়ে তখন আমার ভাবনা! । কি জানি, পরের ছেলে, পাহাড়ে 

জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলুম, যদি কিছু হয়। মনে আর শাস্তি পাইনে, 
গেলুম আবার নিবেদিতার কাছে । বললুম, “সেখানে ওদের খাওয়াদাঁওয়াই 

বাকি হচ্ছে, বাম্নার লোক নেই সঙ্গে, ছেলেমানৃষ সব।" নিবেদিত 

বললেন, "আচ্ছা আমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।” বলে গণেন মহারাঁজকে 

ডাকিয়ে আনলেন । ডাল, চাল, তেল মুন, ময়দা, ঘি আর একজন 

রাঁধুনি সঙ্গে দিয়ে বিলিব্যবস্থা বলে কষে গণেনকে পাঠিয়ে দিলেন 
নন্দলালদ্রের কাছে । তবে নিশ্চিন্ত হই। 

নিবেদিত! নইলে নন্দলালদের যাঁওযষা হত না! অজস্তায়। কি চমতকার 
মেষে ছিলেন তিনি ।৮-- 

--( জোড়াসাকোর ধারে, পঃ ১১১১২) 

এই শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংল] দেশেই নূতন ধরণে প্রাচ্য রীতিতে 

ভারতীয় চিত্রকলার উদ্ভব হয়। প্রসবাঁগারে ভগিনী নিবেদিতাই ইহার 
প্রথম ও প্রধান ধাত্রী। আজ দেশ-বিদেশে এই চিত্রকলার কতই না 
উচ্চ প্রশংসা গুনিতেছি। ইহ] মনে করিয়া ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশে 

মন্তক অবনত করিয়া আমরা কৃতজ্ঞত। না জানাইয়া পারি না। একটা 

গ্রোটা জাতির কৃতজ্ঞতা তাহার প্রাপ্য । 

১১ 



১৬২ ভগিনী নিবেদিত! ও বাংলায় বিপ্লববাদ 

লাহোর কংগ্রেস (১৯০৯, ডিসেম্বর ) 

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই কংগ্রেসের সভাপতি । তিনি গোড়া 

রক্ষণশীল কনৌজী ব্রাহ্মণ এবং অতি ঘোরতর মডারেট । তাহার বক্তৃতা 

অতিশয় দ্রীর্ঘ। তিনি তিনটি গুপ্ুহত্যার প্রচেষ্টার বেজায় নিন্দা করিলেন। 

মদনলাল ধিড়া কর্তৃক লণ্ডনে কার্জন উইলি হত্যা,-_নাসিকে ম্যাজিষ্ট্রেট 

[এ 0801500কে হত্যা,--আমেদাবাদে [০৭ 11106০-র গাড়ীতে বোমা 

নিক্ষেপ। অরবিন্দ, নিবেদিত, যে সন্্রীবাদের জন্ম দিয়াছেন তাহা বহুদূর 

বিশ্ৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই কংগ্রেসে লোকমান্য তিলক ও বিপিন 
পাঁল নাই,_-দলহীন অববিন্দ একা আসিতে পারেন নাই । নিবেদিতাকে 

কাণী কংগ্রেসে (১৯০৫ ) তিলভাগ্েশ্বরের গলিতে এক জীর্ণ বাড়ীতে 

বসিয়া এ কংগ্রেসের কলকাঠি নাড়িতে দেখিয়াছি । কিন্ত আজ আর 

সে কংগ্রেসও নাই আর সে নিবেদিতাও নাই। 
পণ্ডিত মালব্য লালমোহন ঘোষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া 

বলিলেন যে ইংরেজী ভাষায় এ রকম বাগ্মী দেখা যাঁয় না। রমেশচন্দ্র দত্তের 

মৃত্যুতেও তিনি গভীর শোক প্রকাশ করিলেন। নিবেদিতাকে রমেশচন্দ্ 

দত্ত কন্যার মত দেখিতেন ও শ্েহ করিতেন । নিবেদিতাঁও রমেশচন্দ্রের 

অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। এই সম্পর্কে বিনয় সরকার বলিয়াছেন 

নিবেদিত! লৌকগুলোকে বাজিয়ে নিতে জানে ।”, 

রাজনৈতিক পরিস্থিতি 

অরবিন্দ ধর্ম পত্রিকা প্রকাশ করিয়া (2310 £১16055 1909 ) প্রথম 

সংখ্যাতেই লিখিলেন «আমাদের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা--মতির 

একতা নাই, গতির স্থিরতা নাই, অগ্রগামী পশ্চাদগামী, বিপ্লববাদী 

শান্তিপ্রিয়, তেজস্বী নিস্তেজ হয়।....".এই সময় অগ্রসর হইবার দিন নহে, 

আত্মরক্ষার দ্রিন, যেন উদ্দাম আচরণে বিপক্ষকে সুযোগ দাঁন না করি, 

কিংবা ভীরুতা প্রকাশে নিগ্রহনীতিকে সফল না করি ।” 

সন্ত্রাসবাদীরা অরবিন্দের এই উপদেশ গ্রহণ করিল বলিয়া ইতিহাস 

সাক্ষ্য দেয় না। নিবেদিতা এই পরিস্থিতির মধ্যেই ছুই বৎসর পর 

কলিকাতায় ফিরিয়া অরবিন্দের সহিত মিলিত হইলেন । 
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গভর্ণমেণ্ট অনুশীলন সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া বন্ধ করিয়া 
'দিলেন। যুগান্তবের দল ভাঙিয়া গিয়াছে, অস্ুশীলনের দলও বন্ধ হইল । 
অরবিন্দ কর্শযোগীনে লিখিলেন 00501009606 15 06691001770 6০ 
৪110৬ [10 01£819159000. 00 2150 9100178 006 6068169 1১ 

১২ই পৌষ, ধখ্মপত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন «আবার জাগো--বঙ্গবাসী 
অনেকদিন ঘুমাইয়া রহিয়াছ) যে নবজাগরণ হইয়াছিল, যে নবপ্রাণ 
সঞ্চারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল তাহা নিস্তেজ 

হইয়া পড়িয়াছে ।:*.কিন্ত আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্ধ 
সা কর?” । 

সন্ত্রাসবাদ ও বোমা নিক্ষেপের কার্ধ অরবিন্দ বন্ধ করিবার কথাই 

পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন । কিন্তু সন্ত্রাপবাদীরা তাহা শুনিতেছে না! । 

অরবিন্দের নির্বাসন বিভীষিকার ২য় ও ৩য় দফা 

সগ্াসবাদীরা যখনই একটা গুপ্তহত্যা করে, তখনই অরবিন্দের 

'নির্বাসনের গুজব রটে। আর তিনিও তখনই দেশবাসীর নিকট একটি 
খোলা চিঠি লিখিয়া প্রস্তত হন। নাসিকে [| 15০1501-কে হত্যার 

পর অরবিন্দকে নির্ধাসনের গুজব রটিল, তিনিও “কর্মমোগীনে, (২৫শে, 

ডিসেম্বর ) ৫70 17005 ০০901361512061১” এই খোলা চিঠি লিখিলেন। 

আবার তৃতীয়বার অববিন্দকে নির্বাসনের গুজব উঠিল। অরবিন্দ 

কর্মযোগীন পত্রিকায় “1১578০০ ০? 10200919900 লিখিলেন। ধর্ম 

পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন, যাকেই নির্বাসন কর এবং যত জনকেই 
নির্বাসন কর “কালচক্রের গতি থামিবার নয়।” 

গোয়েন্দা আলাম্ খুন--১৯১০, ২৪শে ডিসেম্বর 

আলীপুর বোমার মামলায় গোয়েন্দা আলম ঠ[1. ট০:৮০০-এর 

দক্ষিণ হস্ত ছিল। কর্মযোণীনে লেখা হইল--[56 ৮1০00. ৪3 076 

2181) 00900. 0091) 0 001 1000 ঠ0 41100150000 ০886৮ । 
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“হত্যাকারী রিভলবার দিয়! পৃষ্ঠদেশে গুলি করে । আলম তৎক্ষণাৎ 

সটান চিৎ হইয়]! পড়িয়া যায় এবং ছু'একবার গো গোঁ শব্ধ করিয়া 
মরিয়া যায়। গুলি খাওয়ার ৩৪ মিনিট পরে আলম মরিয়া ষায়”” । 
[ ধর্ম, ১৮ই মাঘ, (১ল! ফেব্রুয়ারী )] 

অরবিন্দ ২৯শে জাচুয়ারী কর্মযোগীনে লিখিলেন, “হাইকোর্টে আলমকে 
হত, হত্যাকারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা সাহসের কাধ্য বলিয়! বিবেচিত 

হইবে 1--( “9165 0 006120912৮০] ৪০69 ০0 1016106... 

"17065 (006 66110119505 ) 0160617 080110 019065 9100 ০1:0%0০0 

100110110£9১-95115- [,0170019--0210066,- (09105791701 17 0211-- 

00656 816 16002191016 £69800163. )৮ অরবিন্দ “50195 ০0£ 0 7019 

বলায় এক হিসাবে প্রশংসাই করিলেন। নিন্দার মত তো শুনাইল 
না। 

গোষেন্দা আলমের খুন অরবিন্দের প্রস্থানীভিমুখের গতিকে ত্রস্ত 

করিয়া তুলিবে, ইহা আমরা একমাস পরেই দেখিতে পাইব। 
আমরা বিশ্বস্ত্তত্রে জানিয়াছি যে, আলমকে খুনের পূর্ববে অরবিন্দকে 

স্পষ্ট জানান হইযাছিল এবং তিনিও সম্মতি দিয়াছিলেন | প্রকাশ্ঠে 
খবরের কাগজে সন্ত্রাপবাদীদের “উদ্দাম আচরণ? করিতে নিষেধ করিয়া 

গৌপনে তিনি কি গুপ্তহত্যার পরামর্শ দিয়াছিলেন? প্ররূত ঘটনা জানিলে 
এক নিবেদিতাই জানিতেন। নিবেদ্বিতাঁর ফরাসী জীবনচরিতে সাহস 

করিয়া এসব কথা লেখা সম্ভব ছিল না। সুতরাং প্র গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ 

হয় নাই। 

নির্বাসিতের মুক্তি 

যে নযজন নেতা ১৯০৮ ডিসেম্বরে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহারা 
১৩ই ফেব্রুয়ারী মুক্তি পাইলেন। অরবিন্দ ১৬ই ফেব্রুয়ারী চাদপাল 
ঘাটে উপস্থিত থাকিয়া রেঙ্গুন মেইল ট্টিমারে, কলিকাতা আগত শ্যামস্থন্দর 
চক্রর্ন্ভী ও সতীশ চ্যাটার্জীকে অভ্যর্থনা করিলেন । 

নিবেদিতা এই মুক্তি উপলক্ষ্যে তাহার বিদ্যালয়ের তোরণঘ্বারে মঙ্গলঘট 
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কদলীবুক্ষ ও আত্রপল্লবে শোভিত করিলেন । অরবিন্দ ও নিবেদিতা এক 

সঙ্গেই কাজ করিতেছেন 16:০5 [০2 1010,00 বক্তৃতায় বলিলেন যে 

“৬৩ 816 170৬ 8০০ 60 906 9710) 210 20810191091 ০0019701180 

78211)6 81 26511)50 911055 8171 11019) 00000201)10165 91115 15 

অববিন্দ [১০10 10100-র বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া লিখিলেন যে 

ভারতের সন্ত্রাসবাদীরা 802151918 নয় । তাহারা অরাজকতা চায় না। 

স্ুশৃঙ্ঘলাপূর্ণ রাজ্যশাসনই চায়। 
“4৯810015076 15010616106 রি00 66110101910, 0106 1090 

চ2018205 010 006 591036 00176 95 61১০ [00197 ৮] 62101001968 816 100৬ 

01806181175, 1001010000৫) ০৮1: 521100 10010) £১0810101505-7 

[ 7:21:009-506117১ 120 হও 

অরবিন্দ চন্দননগর প্রস্থানের মাত্র ছুই সপ্তাহ পূর্বে বড়লাটের কথার 
প্রতিবাদে আয়ার্যাণ্ডের “সিনফিন”দের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ভারতের 

সন্ত্রাসবাদীদিগকে সমর্থনই করিয়া গেলেন। অরবিদ্দের কথার মধ্যেই 
আমরা নিবেদিতার সমর্থনও পাই । 

বড়লাট যখন-সভাসমিতির আন্দোলনকারী নেতাদের মুক্তি দ্িতেছেন 

ঠিক সেই সময়ে অরবিন্দকে নির্বাসনের জজ্ঠ গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছেন 

কেন? বড়লাট কি অরবিন্দকে সভাসমিতির নেতা মনে করেন না? 

পরন্ত বাঙ্গালী “ মসিনফিন ৮-দের নেতা মনে করেন? যদি করেন তবে তা 

ঠিকই করেনভুল করেন নী। তবে একই সঙ্গে নিবেদিতার গ্রেপ্তার যে 

কেন হইল না তাহার অবশ্টই কারণ ছিল। সেকারণ অগ্ভঠাবধি আমাদের 
নিকট অনেকাংশে অজ্ঞাত | ৰ 

নিবেদিতার পরামর্শ ও অরবিন্বের চন্দননগর প্রস্থান 

নিবেদিতার ফরাসী জীবন চরিতে আছে যে বাগবাজার রামকুষ্জ মঠের 
যোগীন মা তাঁহার এক "আত্মীয় গোয়েন্দাপুলিশ শশীভৃষণ দের 'নিকট 
শুনিলেন যে অরবিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্ারী 'পরৌয়ানা বাঁহির হইয়াছে । 
গনিয়াই তিনি তাঁড়াতাঁড়ি মঠে ফ্ব্রিয়া স্বামী সারদানন্দকে এই' খবর 
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দিলেন। খোঁজ নিয়া জানা গেল খবর ঠিক। স্বামী সারদানন্দ গণেশ, 

মহারাজকে অববিন্দের নিকট পাঠাইলেন। গণেন মহারাজ দৌড়াইয়া 
কর্মযোগীন অফিসে অরবিন্দের নিকট গেলেন | অরবিন্দ এই সংবাদ শুনিয়! 

কিছুক্ষণ ভ্রকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিলেন ৷ পরে গণেন মহারাজকে 

বলিলেন ণ্যদ্ি নিবেদিতা কর্মযোগীনের ভার নেষ তবে আমি চন্দননগর 

যাইব 1৮ তিনি তাহার শেষ লেখা “09০ [526৮ 60 গড 0110 

0102605১105 00116108] 06508106730” লিখিলেন এবং সেই বাত্রেই 

নিবেদিতার বাড়ী গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিযাঁ গঙ্গাব ঘাটে আসিয়া নৌকা? 

করিষ! চন্দননগর প্রস্থান করিলেন । 

নিবেদিতা! অতঃপর কয়েক সপ্তাহ কর্মযোগীন পত্রিকা চালীইলেন। 

চন্দননগরে অরবিন্দ (মাঁচ্চ ১৯১০) 

সমত্ত মার্চ মাস অরবিন্দ চন্দননগরে মতিলাল রায়ের বাড়ীতে লুকায়িত 

অবস্থায় ছিলেন এবং সেখান হইতে বাগবাজাঁবে নিবেদ্িতার সহিত এবং 

কলেজ স্কোয়ারে কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র, তাহার মাসতুত ভাই সুকুমার মিত্রের 

সহিত লোক পাঠাইয়া যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। ইহা আমরা স্থকুমার, 

মিত্রের নিকট শুনিয়াছি। মতিলাল রাষ তীাহাঁর এক কাঠের গুদামে 

অন্ধকারে অরবিন্দকে লুকাইযা রাঁখিতেন। মতিলালের স্ত্রীও ইহা 

জানিতেন না। তিনি একদিন প্রাতে গামছা? পরিয়া কৌতুহলবশতঃ এঁ 

গুদামঘর খুলিতেই দেখিতে পাইলেন এক ব্যক্তি বসিয়া আছে এবং তাহার 

দিকে “মিটমিট করিষা চাহিযা আছে 1” মতিলাল রাষের স্ত্রী আছুল গাষে 

ছিলেন, লজ্জীষ জিভ কাটিযা দ্রুত বাহির হইয়া আসিলেন। পরক্ষণেই 

মতিলাল রায় ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই অরবিন্দ বলিলেন, 81০2 

[1026 5669 9117 1 যিনি আলিপুর জেলে বৃক্ষতে বাসুদেব দেখিয়া- 

ছিলেন তিনি মতিলাল রায়ের স্ত্রীকে মা-কালী দেখিলেন। বৃক্ষ যেমন 

বাস্থদেবে রূপান্তরিত হয় নাই, মতিলাল রায়ের স্ত্রীও তেমনি মা-কাঁলীতে 

রূপান্তরিত হন নাই । যে মতিলাল রায়ের স্ত্রী ছিলেন তাহাই রহিয়া 

গেলেন। অরবিন্দের এই ভ্রমকে রজ্জতে সপ্পত্রম বল! যায়। মন:স্তত্ববিদূ 
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৬. 10995 ইহাকে বলিয়াছেন, “20159150060. 100961096100 1৮ বেদান্ত 

ইহাকে বলে "্অধ্যাস”। যেবস্ত যাহা নয় তাকে তাই দেখা। 

অরবিন্দের প্রস্থানের পর নিবেদিতা 

অরবিন্দ কোথাষ চলিবা গেলেন কেহ কোন খবর দিতে পারে না। 

মহা ুলুস্থল পড়িয়া গেল। গুজব রটিল তিনি তিব্বতে মহাত্মাদের সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে গিয়ছেন। কেহ বলিল বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাকে 

কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে । নিবেদিতা ইহার প্রতিবাদ করিষা কর্ম- 

যোগীনে লিখিলেন প্গ্রীঅরবিন্দ এখানেই আছেন। (5:56 £১907909 $5 

1১০) তিনি সম্পূর্ণ নির্জনতার মধ্যে থাকিতে চাঁন, কাজেই তাহার ঠিকানা 

গোপন রাখা হইয়াছে ।” নিবেদিতা, অরবিন্দ চলিষা যাওযার ছুই তিন 

সপ্তাহ পর, নিজের নামেই কর্মযোণীনে লিখিলেন"**-*" 
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অরবিন্দ পণ্তিচেরী পৌছিলে নিবেদিতা আনন্দে কাদিয়া ফেলিলেন। 
তৎক্ষণাৎ ইংরেজী কাঁগজে ছাপাইবার জন্য অরবিন্দের ঠিকানা পাঠাইয়া 
দিলেন (১০ই এপ্রিল, ১৯১০ )। অরবিন্দ সম্পর্কে যে, দায়িত্ব নিবেদিতা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সর্বতোভাবে তিনি পালন করিলেন। 

নিবেদিতার তীর্থ ভমণ 

কিছুকাল উদ্দাসিনীভাবে কাটাইয়া নিবেদিতা উত্তরবঙ্গে স্বামী সদানন্দকে 
দেখিতে গেলেন। তিনি তখন রুত্রশয্যায় আত দ্রীনহীন অবস্থায় রোগ 
ভোগ করিতেছিলেন। প্রলাপের অবস্থায় বিড় বিড় করিয়া তিনি 
শিবেদিতাকে শিবের আবাস কৈলাপধাম যাইবার জন্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ 
করিলেন। নিবেদিতা আচাধ্য জগদীশ বস্তা ও লেভী অবলা বস্থুকে 
হিমালয়ের তীর্ঘগুলি ভ্রমণের অভিপ্রায় জানাইলেন। তাহারাও 
উৎসাহ ও আনন্দের সহিত গ্রীষ্মের ছুটিতে নিবেদিতাকে লইয়া যাত্রা 
করিলেন। 

প্রথমে তাহারা কয়েকদিন হরিদ্বারে কাটাইলেন। নিবেদিতা ব্রহ্গ- 
কুণ্ডের ঘাটে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের পিছনে বসিয়া শিবের ও গঙ্গার 
আরতি দেখিলেন। রজঃ কুড়াইয়া পকেটে রাখিলেন। আর শিবময় 
চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। 

জগদীশ বস্থ ও তাহার ভাগিনেয় অরবিন্দ বন্ু অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিলেন। আঁর লেভী বস্থ ও নিবেদিতা পাঁীতে চড়িলেন। এইরূপে 
তাহারা এক চটীর পর আর এক চটী অতিক্রম করিয়া অবশেষে 
কেদারনাঁথে গিয়।' উপনীত হইলেন। মন্দিরে ঘণ্টাধবনি হইল। জনতার 
ধাককী খাঁইতে খাইতে প্রা পিষিয়া গিয়া তাহারা বহু কষ্টে মন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন । “শিবোহম্, শিবোহম্” ধ্বনিতে দিও.মগুল পূর্ণ হইল। সারারাত্রি 
ধরপে গেল। নিবেদিতা অচলভাবে সময় কাটাইলেন। কেদারনাথ 
সম্পর্কে নিবেদিত! নিজে লিখিয়াছেন,_ 4১৮০০ 211) 75091 ৪26) ৪ 
03০ 35700 ০ 00০ 9801)39, 4১ 18 006 0959 01 13030011979) 
8010 0509 ০৫ 3০155008255, 2 ৪5 006) ৪0 8130 1005 0১৪ 
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নিবেদিতা শিবের ধ্যানে এতটা তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে আচার্য্য 

জগদীশ বসুর ভাগিলেয় অরবিন্দ বন্থু হতভম্ব হইয়া গেলেন। কেনন। 

বোসের ব্র্ষজ্ঞানী। স্থতরাং শিবভাবের ছোয়াচ তাহাদের গায়ে লাগে 

না। তাহার! শুধু হিমালয় পর্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য উপভোগ করিতে 
লাগিলেন । যুবক অরবিন্দ তাহার মাতুল আচাধ্য জগর্ীশচন্দ্রকে নিবেদিতার 

রকম সকম বুঝিতে ন! পারিয়া নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন। 

পরদিন দেখা গেল, নিবেদিতা তাহার কপালে ভম্ম লেপন করিয়াছেন। 

তাহার মত একজন বিদুষী মহিলার পক্ষে এইরূপ কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়৷ 

অতিশয় অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। যুবক অরবিন্দ নিবেদিতাঁকে 
একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল, “এসব ব্যাপারের অর্থকি ?, নিবেদিতা 

বলিলেন, “তুমি আমাকে কোন প্রশ্ন করিও না। আমি প্রাতে যখন 

পর্বতের উপর দিয়া বেড়াইতে যাই, তখন তুমি আমার সঙ্গে যাইও । 
কিন্ত কোন কথ! বলিও ন11” 

বদ্রীনারায়ণ সম্পর্কে নিবেদিতা লিখিয়াছেন,'''“8900 1061) অ10 
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বদ্রীনারায়ণের সহিত তিব্বত এমন কি চীন পর্যযস্ত যাইবার পথ এক 

সময়ে ছিল। নিবেদিতা তাহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন এই বলিয়া 

জয় কেদারনাথ স্বামী কশ জয়। 

জয় বদ্রী বিশাল কী জয়॥+ 

১৯১০, জুলাই হইতে ডিসেম্বর 

আচাধ্য জগনীশচন্ত্র বন্থ ও লেডি অবলা বস্থুর সহিত কেদারনাথ ও 

| ব্জিনারারণ তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া নিবেদিতা জুলাই মাসে বাগবাজারে 

« নিবেদিতার হরানী জীবনচরিত ও নিবেদিতা লিখিত “159 ০:6৩ 1৮৮৪ 
প্রস্থ এই সম্পর্কে ভ্রইৰা। 



১৭০ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ 

ফিরিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে দীক্ষা দিবার সময় “শিবঃ৯ 

শিবঃ শিবঃ,৮ এই মন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছিলেন । হিমালয় শিবেক 

আবাসভূমি ; স্বৃতরাং হিমালযেব তীর্থ ভ্রমণের সময নিবেদিতা শিব ধ্যানে 

বিভোর হইয়াছিলেন। আচার্য জগদীশ বন্থর। ব্রহ্জ্ঞানী। ব্রহ্ম এক 
এবং অদ্বিতীষ, তাহারা শিব মানেন না। নিবেদ্দিতাঁর মত এতবড় 

একজন বিছুষী মহিলার পক্ষে এইরূপ শিবমধভাবে তন্ময় হওয়াতে তাহার 
অতিশয আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন । 

অরবিন্দ পশ্ডিচেবীতে স্থিতিলাভ করিযাঁছেন | নিবেদিতার বুগান্তরের 

দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । বারীন্ত্র ও উল্লাসকরদের ফাসীর হুকুম হইয়াছে ॥ 

মিঃ সি, আর, দাশ হাইকোর্টে আগীল করিয়া ফাসীর হুকুম রহিত করিয়া 

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরেব আদেশ মঞ্জুব করাইযাছেন। ১২ই ডিসেম্বর 
“মহারাজা? ট্রামারে বারীন্দ্রেরা আন্দামানে রওনা হইয়া যাইতেছেন। 

অববিন্দ প্রস্থানের পূর্বে কর্মযোগীনে লিখিষাঁছিলেন যে, 40056100100 

19 06661101060 €0 ৪110৬/ 100 01:69171590101) 0 63150 80001780106 

17£81025,% 

বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০৬ খুষ্টান্বে এই কথা বলিষা সন্ত্াসবাদীদের সতক 

করিধা দিয়াছিলেন। তখন কি অরবিন্দ, কি নিবেদিতা কেহই তাঁহার 
কথা শোনেন নাই। এখন বিপিনচন্ত্রের কথাই ঠিক হইল । অতি 

ভষাবহ পবিস্থিতি। স্বদেশী আন্দোলন সম্পূর্ণ নির্বাপিত অবস্থায আসিয়া 

উপনীত হইযাছে। নিবেদ্িতার মনে হতাশ ভাব আসিয়াছে । 

তিনি মনে শান্তি পাইবার জন্য মাতা সাঁরদাদেবীর নিকট যাতায়াত 

করিতে লাগিলেন । একবার তাহার স্কুলটির প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন) 

কিন্ত ইহার পরিচালনার ভার মঠের সন্গ্যাপীরা নিয়াছেন_-"11৪০- 
[12115 810৫ 5/85 561981:9.060. 7:00 17০ ০1)০০1৮--(ফরাসী জীবন চরিত : 

গ্ঃ ৩৩৩) । 

স্বামী বিবেকানন্দের একখানি সম্পূর্ণ জীবনচরিত লিখিবার জন্ 
আমেরিকা হইতে তিনি অনেক চিঠিপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ৯. 
সেগুলিও তিনি মঠের সন্ধ্যাসীদের হাতে তুলিষা দিলেন । 

এখন তিনি কি করিবেন ভাবিয়া উঠিতে পাঁরিতেছিলেন না ॥ 
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আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার বাগবাজারের বাড়ীতে 
এই সময় যাওয়া আসা করিতেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন “বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য” গ্রন্থের ইংরাজী তর্জমার জন্য নিবেদ্বিতার নিকট যাতায়াত 
করিতে লাগিলেন। নিবেদিতা «মডার্ণ রিভিউ», পত্রিকায় কতকগুলি 
প্রবন্ধ লিখিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও অবনীন্দ্রনাথ প্রবপ্তিত ভারতীয় 
চিত্রকলা সম্পর্কে তাহার প্রবন্ধগুলি অতুলনীয়। এই প্রবন্ধের সবগুলি 
এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাকারে ছাপা হয় নাই । মডার্ণ রিভিউ সম্পাদক রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের সহিত এই সময় তাহার ঘনিষ্ঠতা সমধিক বুদ্ধি পাইয়াছিল। 

কংগ্রেস, ১৯১০, ডিসেম্বর--এলাহাঁবাদ 

এই কংগ্রেসের সভাপতি স্তর উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ (51: ৬/111127 
৬/৩৫৫০1১৪০) | তিনি দ্বিতীয়বার সভাপতি হইলেন। ১৮৮৯ খুষ্টান্দে 

বোম্বাই কংগ্রেসে তিনি প্রথমবার সভাপতি হন। তিনি বলিলেন স্থলপথে 
ও অজলপথে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইলে ইংরেজের সাহায্য ভিন্ন গত্যস্তর 

নাই। অতএব, ইংরেজের অধীনে স্বায়ত্ত-শীসন লাভ করাই ভারতবাসীবু 
আদর্শ হওয়] উচিত। সুর অনেক নামিয়। গিয়াছে । ১৯০৬ সঙ্গে 

কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজীর “ম্বরাজের” আদর্শ লোকমান্ 

তিলক ও বাংলার চরমপন্থীর! প্রায় পূর্ণন্বাধীনতার কাছাকাছি ব্যাখ্য। 

করিয়াছিলেন। তথন 0:06০০0100 2:00 10618) 88165810005 ১৫৪ 

210 12200 +--এই কথাই উঠে নাই। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে সভাপতি 

বলিলেন যে, ইহাতে কোনই ফল হয় নাই। সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে । ইহা 
কেবল “57170163816 01:0960001005 8170. 1000001 27:5009] 50066611178, 

ব্যতীত দেশের উন্নতি একচুলও অগ্রসর করিয়া দিতে পারে নাই। 
নিবেদিতার কার্যকলাপের উপর ইহা নিঃসন্দেহে এক অতি সুতীব্র 

কটাক্ষ । নিবেদিতা ইহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। 

শিবেদিতার আমেরিকা গমন-2115. 016 3911 এর মৃত্যু 

শীতকালে (১৯১১ জানুয়ারী) আমেরিক! হইতে খবর আসিল ষে 
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শধীরামাতা” (ঘরে 016 9011) মৃত্যুশষ্যায় পতিত হইয়াছেন । এবং তিনি 
ভগিনী নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। মিসেস্ ওলে বুলকে 
স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার “দ্বিতীষয মাতা”) (5০000010061) 

বলিতেন ও মিসেন্ ওলে বুল আচাধ্য জগদীশ বস্থকেও পোস্বপুত্র (৫০০- 

6৫. 502) বলিষা স্নেহ করিতেন মিসেস্ ওলে বুল এক অতি ধনাঢ্য মহিলা! 
ছিলেন। তিনি নবওয়ের (০:৪১) অধিবাসীনী ছিলেন। যে ছুই 

বৎসর ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতা হইতে পুলিশের ভযে ইউরোপ ও 
আমেরিকা ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেইকাঁলে জগদীশ বস্তু ও তাহার পত্বী 

লেড়ী বস্থ ভগিনী নিবেদিতার সহিত অনেক সময় পাশ্চাত্য দেশে একত্রে 

কাটাইয়াছেন। মিসেস ওলে বুলের সহিত তাহার এই মানসপুত্র ও কন্যার 
(জগদীশ বস্থু ও নিবেদিতা) সাক্ষাৎ হইযাঁছে। এই সমযে ভগিনী 

নিবেদিতার টাকার অতিশষ প্রযোজন হইযাছিল। ভারত বিশেষতঃ 
বাংলা দেশ হইতে পলাতক সম্বাসবাদী যুবকদের আমেরিকাঁষ বসবাস 

করিবার অন্য তিনি প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। মিসেস্ ওলে বুল এই 
সময় তাহার মানসকন্তা নিবেদিতাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য কবিষাছিলেন 

এবং জগদীশ বাবুর বোস্ ইন্ষ্টিটিউট (795৪ [786056) প্রতিষ্ঠাকল্পেও 

অনেক অর্থ দিযাছিলেন। নিবেদিতাব ফরাসী জীবন চরিতকার লিখিয়াছেন 

যে, “নিবেদিতাঁকে তাহাব স্কুলের জন্য ছুই হাঁজার পাউণ্ড এবং 
জগদীশচন্দ্র বন্ুকে তীহাঁর বস্ত্র ইনষ্টিটিউটের জন্য তিন হাজাব পাউও 

দিয়াছিলেন ৮ 
--( ফরাসী জীবনচরিত--পৃঃ ৩৩৪ )। 

ভগিনী নিবেদিতা যখন মিসেস্ ওলে বুলের মৃত্যুশয্যা পার্থে গিয়া 

উপস্থিত হইলেন, তখন শেষ মূহর্তের আর অধিক দেরি নাই। মিসেস্ 
ওলে বুল খুব মানসিক অশাস্তির মধ্যে কাটাইতেছিলেন।। কেন না, তিনি 
তাহার একমাত্র কন্তা ওলিয়াকে যে কোন কারণেই হৌক গৃহ হইতে 
বহিষ্কিত করিষা দ্রিয়াছেন। ওলিয়া আসিলেন না, নিবেদিতাকে কাছে 

পাইয়া মিসেস ওলে বুল কিছুটা শান্ত হইলেন বটে, কিন্ত রাত্রে প্রলাপ 
সমানে চলিতে লাগিল। মৃতার পর তাহার উইল ও তৎসংক্রাস্ত টাকা 

কড়ির বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে কি হইবে ভাবিয়া তিনি অতিশয় দুশ্চিন্তা- 
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রখ 

গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ এক নিবেদিতা বাতীত আর কাহাকেও তিনি 
বিশ্বাপ করিতে পারিতেছিলেন না । 

নিবেদিতা, মিসেস ওলে বুলের মৃত্যুর দুই চারিদিন পূর্বে পরিত্যক্ত 

কন্যা ওলিয়াকে জানাইলেন, কিন্তু ওলিয়া আসিম্বাই নিবেদিতার সহিত 
হিংআ্র কলহে প্রবৃত্ত হইল। ওলিয়া নিবেদ্িতাকে বলিল, “তুমি ভারতবর্ষ 
হইতে যাছুবিগ্ভা শিখিয়া আসিষাছ। তুমি আমার মার অনেক টাক! 
নিয়াছ, এবং আরও অনেক টাকা নিতে আসিয়াছ। আমার মাকে তুমি 

যাঁছু করিয়াছ। এখানে মৃত্যু সময়েও তোমার আসিবার কি প্রয়োজন 

ছিল”- ইত্যাদি । নিবেদিতা ওলিয়ার অভিযোগ সমস্তই অস্বীকার 
করিলেন। তিনি ওলিয়ার সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয় চুপ করিয়া 

রৃহিলেন। মিসেন ওলে বুলের মৃত্যু হইল। ওলিয়া তাহার মায়ের 
উইল লইষা মোকদ্দম] জুড়িয়। দ্রিল, নিবেদিতা ওঁ মোকদ্দমায় জড়িত 

হইলেন। তিনি ভগ্ম-হদয়ে-_-১৯১১ খুষ্টান্দের বসন্তকালে (50108) সম্ভবতঃ 

মার্চ মাসে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আঁসিলেন। 
অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ কন্তা! শ্রীমতী লতিকা ঘোষকে 

(বি, এ, কলিঃ, বি, লিট, অকসন্) লেডি অবলা বন্তু এই সম্পর্কে যাহা 

লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহ| এইরূপ-_ 
“নিবেদিতা তাহার মৃত্যুর কষেক মাস পূর্বে মিসেদ গলে বুলকে 

দেখিতে আমেরিকা গমন করেন। মিসেস্ ওলে বুল পেটের যন্ত্রণায় (খুব 
সম্ভবতঃ ক্যাম্নার রোগে ) অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাঁরা করিবার পূর্বে 
নিবেদিতা ভাঁঃ নীলরতন সরকারের নিকট হইতে বেলের মোরব্বা মিসেস 

ওলে বুলের জন্ত সংগ্রহ করিষা লইয়া যান। নিবেদিতায় উপস্থিতকালেই 
মিসেস্ গলে বুলের মৃত্যু হয়। মিসেস্ ওলে বুল তাহার উইলে বামরুষঃ 

মিশনকে অনেক টাকা দ্রান করিয়া! যান। মিসেদ্ ওলে বুলের কন্ঠ 

( ওলিয়া ) রামরুষ্চ মিশনকে এত টাকা দ্রেওয়ার জন্য কুদ্ধ হইয়া চারিদিকে 

বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, নিবেদিত্কা তাহার মাকে বিষ খাওয়াইয়া 

মারিয়াছে। এবং নিবেদিতাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দম! করিবে বলিয়া 
শাসাইল। নিবেদিতা নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার হইতেন, যদ্দি না মিসেস্ ওলে বুলের 
ভ্রাতা ও তাহার পত্বী নিবেদ্দিতাকে লুকাইয়া রাখিয়া গোপনে ভারতবর্ষে 
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পাঠাইয়া দ্িতেন। শোনা যায়, পরে মিসেস্ ওলে বুলের কন্তা তাহার 
ব্যবহারের জন্য ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু নিবেদিতা এই আঘাতে 
ভগ্র-হৃদয় হইয়1 পড়ায় তাহার শরীর ও মন সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার 
ছয়মীস পর মিসেন্ ওলে বুলের কন্ঠার রাজযক্ষায় (গ্যালপিং থাইসিস) 
মৃত্যু হয়। এই সংবাদ পাইয়া নিবেদিতার শরীর আরও ভাঙ্গিয়া যায় ।” 

কিন্তু ফরাসী জীবন চরিতে আছে, নিবেদিতার ভারতে ফিরিবার 

ছুইমীস পর ছুঃসংবাদ আসিল যে, ওলিয়া মৌকদ্দমা চালু থাকার সময়েই 

আত্মহত্যা করিয়াছে । নিবেদিতা এই সংবাদে অতিশয় মর্মাহত হইলেন। 

মিসেস্ ওলে বুলের ভ্রাতা নিবেদিতাঁকে জানাইলেন যে, মিসেস ওলে 

বুলের উইলের মোকদ্দমায় তিনি ভারতবর্ষে ধাহাকে যে পরিমাণে 
টাক। দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আদালতের অনুমতি অন্রসারে দেওয়া 

হইবে । মোকদ্দমাটি ফাসিয়া যাওষাতে নিবেদিতা নিশ্চয় হাফ ছাড়িয়া 

বাচিলেন। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত এবং অগ্রীতিকর ঘটনায় তাহার দেহ ও 
মন ভার্গিয়া গেল । এবং আর পাচ মাস পরেই তাহার ক্লান্ত দেহ হইতে 
আত্মা মুক্তিলাভ করিবে । 

ফরাসী জীবন চরিতকার ও লেডি অবলা বস্থুর কথার মধ্যে মূল 

ঘটনার সম্পূর্ণ মিল রহিয়া গিষাছে। তবে নিবেদিতা ভারতে ফিরিবার 

পর, ওলিযাঁর মৃত্যু ছুই মীস পরে হয়, কি ছয় মাঁস পরে হয়, এই খাঁনে 

তারিখে একটু গরমিল দেখা যায় । তাছাড়। ওলিয়া রাজযক্কমায় মরে, 

কিংবা আত্মহত্য! করে, এখানেও গরমিল আছে। 

.. সংসারের নিষ্টর নিপীড়নে নিবেদিতার মহৎ হাদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া 
গিয়াছিল। বস্ততঃ, তাহার শেষ জীবন অতিশয় বেদনাদায়ক । আচার্ধ্য 

জগদীশচন্দ্র বন্থ, তাহার পত্বী লেডী অবলা বস্থ ও গণেন মহারাজ ন! 

থাকিলে ভগিনী নিবেদ্িতার যে কি অবস্থা হইত তাহা ভাবা যাষ না । 

আস্তর্জাতিক কংগ্রেস--১৯১১ 

লণগ্ডনে এই কংগ্রেস হয়। ডাক্তার'ব্রজেন্্রনাথ শীল এই কংগ্রেস উদ্বোধন 

করেন। লগ্ুনের রাস্তায় প্ল্যাকার্ড মার! হইয়াছিল এই বলিয়া যে, *5০ 
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118176 5010995 £1:000 006 9501৮ নিবেদিতা এই কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত হইয়া- 

ছিলেন। কিন্ত তিনি যাইতে না পারিয়া তাহার প্রবন্ধটি (%[1)৫ ০%- 
100. ০৫ ড/0126) [7 17018) পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। এই কংগ্রেসের 

বর্তৃতাগুলি লইয়! যে গ্রন্থ ছাপা হয়, তাহাতে নিবেদিতার প্রবন্ধটিও ছাপ! 

হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের নারী জাতির সহিত পাশ্চাত্য 
দেশের নারী জাতির তুলনা কবিয়। বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য দেশের 

নারীজাতির পারিবারিক আদর্শ ভারতের নারীজাতির পারিবারিক আদর্শের 

মত আধ্যাত্মিক ও পবিত্র হওষা বাঞ্চনীয় । আর ভারত ও চীনের নারী- 

জাতির নাগরিক আদর্শ (০1৬1০ 10681) পাশ্চাত্য দেশের নারীজাতিদের 

মত হওয়া উচিত। 

মৃত্যুর বখ্সরে নিবেদিত পণ্ডিত সমাজে একজন আস্তর্জাতিক খ্যান্টি- 

সম্পন্ন মহিলা । ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাহার অতিশয় গুণমুঞ্ধ ছিলেন। 

ডন সোসাইটির সুত্রপাত হইতেই নিবেদিতা ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সংশরবে 

আসিয়া ঘনিষ্ঠতাস্থত্রে আবদ্ধ হন। 

ডন পত্রিকা (708০1 )--১৯১৯ 

এই মৃত্যুর বৎসরেও এই পত্রিকাটিতে তাহার একটি প্রবন্ধ দেখিতে পাই 

"00105 01166 80. (06 10 [0018.৮ 1 ভারত দ্বিথগ্ডিত হওয়ার পরেও 

ধাহারা অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেন, তাহার! ভগিনী নিবেদি'চার এই প্রবন্ধ 
হইতে যেন্ধপ প্রেরণ! পাইবেন তাহ। আর কোথা হইতেও পাইবেন না। 

ভারত এক এবং অবিভাঁজয (17015151516), ইহা তিনি অরবিন্দ চন্দননগরে 

প্রস্থানের পরের মাসও “কর্মযোগীন” পত্রিকায ম্পই্রূপে লিখিয়! গিয়াছেন | 

নিবেদিতা ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেল 

এই সময়কার (১৯১১) জুলাই ) একটি চিত্র আমর] ডাঃ দীনেশচন্ত্র 

সেনের লেখা হইতে পাই ।-- 
“এই সময় অর্থাৎ যখন মৃতার যাত্রী হইয়া তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে 
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দার্জিলিং যাইবেন। তাহার ছুই মাস,পূর্ষে, তিনি আমার নিকট হইতে একটি 
্রস্তবমুয় “প্রজ্ঞ! পারমিতা”র বিগ্রহ চাহিয়া লইয়াছিলেন। , আমি বলিয়া- 
ছিলাম, “এ মুত্তি আপনাকে দ্দিতে দ্বিধাবোধ করিতেছি, আপনি এটি নু 
নেন-ইহাই আমার ইচ্ছা ।” তিনি বলিলেন, "আমি আপনার মত 

এ্রতিহাসিকের মুখে দিদিমার গল্প প্রত্যাশা করি না”। একক্প জোরু 

করিয়াই সেই মুত্তি লইয়! গিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগ একটা কুলুগীর সঙ্গে 
গাথিয়া ফেলিয়া তিনি অতি যত্তে পুষ্প ও ধূপ দীপ দিয়া প্রতাহ তাহার সেব! 

করিতেন। তাহার মৃত্যুর পর ভীত কে ক্রিশ্চিয়ানা বলিলেন, “এ মুক্তি 

আপনি গৃহে এখনই লইয়া যাউন, এবং আমাকে রক্ষা করুন। যেদ্দিন 
হইতে এই মূর্তি এই গৃহে আসিয়াছে সেই দিন হইতে নিবেদিতার যে কত 
অশান্তি ঘটিয়াছে তাহা আর কি বলিবার? মৃত্যু আসিয়৷ তাহাকে শান্তি 

দিয়াছে মাত্র ।” আমি বলিলাম, “কেন? এ মুত্তি তো স্যার জগদীশচন্দ্রকে 

দিয়া গিয়াছেন, তাহারা ত্রান্গ--তীহাঁকে পাঠাইয়। দিন।, ক্রিশ্চিয়ান] 

বলিলেন, 'ব্রাঙ্ম হইলে কি হইবে ! তাহারা কিছুতেই এ মূত্তি নিতে সম্মত 
নহেন।” ক্রিশ্চিয়ান! এই মস্তি সম্বন্ধে এরূপ ভয়বিহবল হইয়া পড়িয়াছিলেন 
যে, আমি বিগ্রহ্থানির অন্যত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। 

“দাঞ্জিলিং যাওয়ার কয়েকদিন পূর্ধবে আমার ইংরেজীতে লিখিত বঙ্গভাঁষা 

ও সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া আসিল। আমি তাহার দুই- 

খানি তাহাকে দিলাম । ভূমিকায় তাহার নাঁম না প্রকাশ করিবার জন্য 
তিনি আমাকে বাধ্য করিয়াছিলেন। পুস্তক পাইয়া যে তিনি কতরূপে 

আনন্দ প্রকাঁশ করিয়াছিলেন, তাহা! আর কি বলিব ।” রর 
*...যেদ্িন তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম সেদ্দিন সমস্ত বোসপাড়াটা 

আমার নিকট একটা মহাঁশুন্যের ন্যায় বোধ হইতেছিল। বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া তিনি অনেক কবিকেই তাহাদের প্রাপ্য 

প্রশংসা দ্রিতেন ।-কিস্ত তিনি নিধুবাবুর গানের যত প্রশংসা করিতেন, এত 

আর কাহারো নহে । রামপ্রসাদ কি চণ্তীদীসেরও নয়।” 
(ঘরের কথ। ও যুগসাহিত্য, পৃঃ ৩৭২।৭৩) 
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মৃত্যুপথযাত্রী নিবেদিতা--১৯১১, অক্টোবর 

১৯১১, সেপ্টেগ্বর-_জগরদীশচন্দ্র বস্থ ও তীয় পত্বী লেডি অবলা বস্থুঃ 

ভগিনী নিবেদিতাকে তাহার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্ত তাহাদের সঙ্গে 

দ্াঞ্জিলিং যাইবার অনুরোধ করিলেন । নিবেদিতা বলিলেন, “আপনারা 

আগে চলিয়া যান আমি পরে ষাইতেছি।” 

বহ্থুদম্পতি নিবেদিতার আগমনের জন্য দাঞঙ্জিলিং-এ অতি আগ্রহের 

সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাহারা সিকিম যাইবার জন্য বিছানাপত্র 

বাধিয়া ঘোড়া ভাড়া করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। নিবেদিত। 

আসিলেই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। নিবেদিতা আসিলেন। কিন্ত 

আসিয়াই জরে পড়িলেন। ইহা ১৯১১, ৯লা অক্টোবর হইবে । ছুইদিন 

পর ডাক্তীর নীলরতন সরকার ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিলেন। দেখিয়াই 
বলিলেন, জীবনের আশা নাই_79911879176 ৫55০0 হইয়াছে। 

ভাক্তারেরা বলেন, “মযালেরিয়া জরে 10665861081 6506 01 10911870917 

10312018. হইয়। 199৫-1556705 হয়|” পাহাড়ের দেশে, এই ব্যাধি 

অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়। কিন্তু রোগীকে তখন কলিকাতায় আনাও সম্ভব 

ছিল না । কলিকাত! থাকিতেই তাহার এই ব্যাধি হইয়াছিল। তিনি 

চাপিয়া রাখিয়াছিলেন__কাহীকেও বলেনও নাই, উপযুক্ত চিকিৎসাঁও 

করান নাই। তিনি শেষ মুহপ্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য 

প্রস্তুত হইতেছিলেন। লেডি অবলা বস্তু রাত্রিদিন সর্বক্ষণ ভগিনী 

নিবেদিতাঁর বোগশয্যা পার্খে বসিয়া শুশ্বষায় রত ছিলেন। তিনি শেষ 

কয়েকদিন কাহারও সহিত কোনো কথ। বলেন নাই। চক্ষু বুজিয়া 

থাঁকিতেন। এই সমধ তিনি গ্রাণায়াম করিতেছিলেন। তাহার মন 

সম্পূর্ণ অন্তমু ধীন হইয়া গিয়াছিল। তাহার হাতে জপের মালা ছিল বটে, 

কিন্তু আঙ্গুল দ্বারা এ মালা সরাইতে ছিলেন না। বাহিরের জগৎ তাহার 

নিকট অস্পষ্ট ও ছায়ার মত অনুভূত হইতেছিল ।--ভাঁসে ব্যোমে ছায়া- 

সম বিশ্ব চরাচর 1, চিত্তের একাগ্রতা তাহাকে সমাধিতে পৌছাইয়) 

দিয়াছিল। এই সবিকল্প সমাধির অবস্থায় তাহার সমন্ত জীবন একটা) 

স্রোতের মত তীহ'র সম্মুখে আসিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। 

এগার দিন তিনি এই নিন্তব্ধতার মধ্যে তাহার উপাশ্ঠ শিবের সহিত কথ 

১৭ 
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বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও দেহরক্ষার পূর্বে শিবের সহিত কথা 

বলিতেছিলেন- «এখন পুটুলিপাটুলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার 

অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। অব শিব পার করো মেরে নইয়1 

হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু 1৮ ( কালিফোণিয়া 

হইতে স্বামিজী কর্তৃক লিখিত ১৮ই এপ্রিল, ১৯০০ তারিখের পত্র )। 

গণেন মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে কিছু ফল ( দৌফলা গাছের আম) 
লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন । নিবেদিতা ফলগুলি “প্রসাদ” বলিয়া 

গ্রহণ করিলেন। শেষবারের মত, মৃত্যুর পূর্বে, তিনি বন্ধুগণকে লইয়৷ 

একত্র ভোজন করিলেন। তারপর জীবনের শেষ প্রার্থনা তিনি নিজেই 

করিলেন__ 
“অসতোম! সদগময় তমসোমা জ্যোতির্ময় 

মৃত্যোন্্ামূতং গময়। আবিরাবীর্্ম এধি। 

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।% 

“অসৎ হইতে আমাকে সংন্বূপে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে 

আমাঁকে জ্যোতিংস্বক্ূপে লইযা যাও। মৃত্য হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে 

লইয়া যাও! হেস্বগকাশ ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র তোমার 
যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর ।” 

মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বলিতে শোনা গেল--“11)6 08115 15 919151708 

৫০0, 100৮ [ ০০1 1166 036 501.৮-আমার দেহ ভেল। ডুবিতেছে, 

কিন্তু আমি হুর্যকেও তুলিয়া ধরিতে পারি (এমন শক্তি আছে)।”” (ফরাসী 

জীবন চরিত, ৩৪১ )। 

নিবেদিতার মৃত্যু--১৯১১, ১৩ই অক্টোবর 

পরদিন (১৩ই অক্টোবর ) অতি প্রত্যুষে তাহার মৃত্যু হইল। গণেন 
মহারাজ তাহার পায়ের ছাপ তুলিয়া লইলেন। তাহার পূর্বব নির্দেশমত 
তাহার মৃতদেহে আগুন দেওয়া! হইল। অব শেষ হইয়া গেল। কেবল 

পড়িয়া রহিল কয়েক মুষ্টি ভম্ম। 

এই ভন্ম চারিটি স্থানে প্রেরিত হইল। প্রথমে, বেলুড় মঠ? দ্বিতীয় 
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বাগবাজারে বশি সেনের মন্দিরে (610861” ), তৃতীয় আচার্য জগদীশচন্দ্র 

বন্থর বিজ্ঞান মন্দিরে এবং চতুর্থ, আয়াল্যাণ্ডে তাহার নিজ গৃহে (01626 
001780002) পারিবারিক সমাধিস্থাটনে | * 

বনু বিজ্ঞান মন্দিরে কোন প্রস্তর ফলকে ভগিনী নিবেদিতার নাম 

লিখিত হয় নাই। শুধু একটি মহিলা হাতে প্রদীপ লইয়া যাঁইতেছেন, 
এই প্রতিমূত্তি খোদ্দিত করিষা তাহার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ রাখা হইয়াছে। 
ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অন্ধকারে পথ প্রদর্শক । এই জলস্ত অগ্নিশিথা 

স্বরূপ মহীয়সী মহিলার ইহা উপযুক্ত স্মরণচিহ্ন তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্স্যাসীগণ দাজ্জিলিংএর শ্মশানে ভগিনী 

নিবেদিতার কোন শ্থৃতি ফলক রাখেন নাই দেখিয়া অনেক বৎসর পরে 
স্বামী অভেদানন্দ এ পবিত্র শ্শীনভূমিতে একটি প্রস্তর ফলকে ভগিনী 

নিবেদিতার নামাঙ্কিত করিষা প্রোথিত কবিষা গিয়াছেন। 
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ভগিনী নিবেদিতা ও সভ্যজগতে নাঁরীজাতির বর্তমান অবস্থা 

গত জুলাই মাসে (১৯১১) লগ্ন মহানগরীতে যে [706-0901%1 
(0078555 বা আন্তর্জাতিক সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হইয়া! গিয়াছে, 
তাহাতে আমাদের পরলোকগতা পৃজনীয়া ভগিনী নিবেদিতা, প্রীচ্য ও 
পাশ্চাত্য দেশের স্ুসভ্য জাতি সকলের মধ্যে স্ত্রীজাতির বর্তমান অবস্থা 

সঙ্বন্ধে যে গভীর গবেষণীপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের 
শিখিবার ও চিত্তা করিবার অনেক বিষয় আছে । আমাদের এই জাতীয় 
জাগরণের দিনে, প্রাচীন ধর্ম ও রীতিনীতির সহিত সম্যক সামঞ্রন্য বিধান 

করিয়া, পরিবার ও সমাজে স্ত্রীজাতির দেয় ও প্রাপ্য (৫9065 870 

[161)19) সম্বন্ধে যতই বিশদ আলোচনা হয়, জাতির পক্ষে ততই 
মঙগল। 

বিভিম্ন জাতির মধ্যে স্ত্রীজাতির অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিবার পূর্বে 
ভগিনী নিবেদিতা সাধারণ ভাবে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহা 

অন্তদূ্টির পরিচায়ক। সেদিন টাউনহলে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি রক্ষার 
জন্য যে সভা আহ্ত হয়, সেই সভায় ডাক্তার রাসবিহার* ঘোষ ভগিনী 
নিবেদিতাকে একজন [0681156) অর্থাৎ আদর্শ ছারা অন্ুপ্রাণিতা রমণী 

বলিয়৷ পরিচয় দেন। ইহার সত্যতা অতি সহজেই অনুভূত হয়। 
ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে, কোন জাতির সামাজিক রীতি নীতি 

আলোচন! করিতে হইলে, & সমস্ত সামাজিক রীতি নীতির পশ্চাতে যে 

জাতীয় আদর্শ (19981৪ ) বিগ্কমান, সেই সকল আদর্শের সহিত যথার্থভাঁষে 
পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা লাভ করিতে হইবে । এবং এইরূপ না করার ফলে 
আধুনিক খ্যাতনামা বহু সমাজবিজ্ঞানবিদঃ কোন বিশেষ বিশেষ সভ্যতার 

উপর ষথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন। সামাজিক রীতি নীতিগুলি জাতীয় 
আদর্শের বহিঃপ্রকাশ মাত্র (85009381008 ০01 81091168151) 1 এবং রর 

সমস্ত আদর্শই সামাজিক জীবনের বিকাঁশ ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, তদ্- 
সংশ্লিষ্ট রীতি নীতিগুলিকে অবস্থার উপযোগীরূপে নিয়মিত ও চালিত করে। 
সুতরাং ভগিনী নিবেদিতার মতে কোন জাতির বিধান ও প্রতিটানগুপিফে 

সেই জাতির আদর্শান্ষায়ী বিচার করিতে হইবে । এবং যদ্দি প্রতিষ্ঠান- 
গুলি (10:7058 20 109618061078 ) কালক্রমে দূষিত হইয়া থাকে, তবে 
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তাহার জন্ভ জাতীয় আদর্শগুলিকেই সব সময়ে নিন্দা কর! বিজ্ঞতাঁর পরি- 
চায়ক হইবে না। দেখিতে হইবে যে যদিও প্রতিষ্ঠান বা রীতিনীতিগুলি 
কিঞ্চিৎ দুষিত হইয়াছে, তথাপি এ সমস্ত রীতিনীতিগুলি যে সকল উন্নত 
আতীয় আদর্শের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সেই সমস্ত উন্নত 'আদর্শকে* যথাযথ 

অন্থসরণ করিলে আবার দোষমুক্ত হইয়া পামাজিক জীবনে নূতন শক্তি 
সঞ্চার করিতে পারে কি না । যেখানে জাতীয় আদর্শকে অনুসরণ করিয়াও 

তাহা সম্ভবপর নয়, সেখানে অবশ্যই সেরূপ আদর্শকে পরিহার করিতে 

হইবে। কিন্তু যেখানে সেরূপ সম্ভব,--সেখানেও যদ্দি বর্জন নীতি অবলম্বন 
কর! হয়, এবং তাহার স্থানে সম্যক অবিচারিত বিদ্েশীষ রীতিনীতির অন্ধ 

অনুকরণ কর। হয়, তবে “পরধন্মণ নিশ্চয়ই “ভয়াবহ, হইবে সন্দেহ নাই। 
অনেক খ্যাতনামা লেখক চীনদেশের বিবাহপ্রথায় স্ত্রীর কোন স্বতন্ত্র 

অধিকারের ব্যবস্থা নাই দেখিয়া ইহার নিন্দা করিয়াছেন। ভগিনী 
নিবেদিতা বলেন যে--+"]0056 1091:18568 080. 1) 7১:0691129918 0001 $- 

7958 ৪৪ 6:09 10 6116 0888 06 01017050527 ৫71৫৮ ০ 717801010.”" 

অর্থাৎ আদর্শের অপব্যবহার করিলে, চীনে কেন ইংলণ্ডেও» বিবাহ ব্যাপার 

পণ্ডত্বের পদবীতে নামিয়া আসিতে পারে। কিন্তু তিনি বলেন যে, 

আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, চীনের আর বিশেষ বিবাহ প্রথা, পশুত্বের 
দিকে নাযাইয়া তাহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ দ্রেবত্বের দিকেও আমাদিগকে 

উঠাইয়া দিতে পারে কি না। “411 615৮ ৪ 17859 & £16))0 60 &50 18, 

দ711961)9] 16 1085 8,190 6 0102082£6 105$802/28%, 8110 10. আ1)86 09899 

800 [509005 £” যদ্দি তাহা পাবে ও চীনের বর্তমান অবস্থায় তাহা 

মন্ভবপর হয়, তবে এই আগরণের দ্বিনেঃ প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
জাতীয় উদ্নত আদর্শের দিকেই ফিরাইয়া লইবার যথাযথ চেষ্টা কর! 
উচিত। 

কোন জাতির প্রাচীন আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ভগিনী 

নিবেদিতার এই যে একটি শ্রদ্ধার দৃষ্টি ১ শুধু শ্রদ্ধার নয়, বর্তমান সমাজ- 
বিজ্ঞানের সম্যক অনুমোদিত এই যে সংস্কীরের নীতি ও প্রণালী, তাহা 
আমাদের দেশের সংস্কার ব্যবসায়ীদিগের (0:0655819558] £910:89688 ) 

বিশেষভাবে শিক্ষাগ্রদ হওয়া উচিত । 
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শ্রেণী বিভাগ ( 0185301০8 00 ) 

বিভিন্ন জাতির মধ্যে শ্রীজাতির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচন। কালে 

অগতের সমগ্র জ্ীজাতিকে ভগিনী নিবেদিতা যে ছুই বিশেষ অেণীবিভাগে 

বিভক্ত করিয়াছেন,--তাহাতেও তাহার বিলক্ষণ মনন্বিতার পরিচয় পাওয়। 

যায়। ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে জগতের সমগ্র সত্রীজাতিকে শুধু এশিয়া 
ও ইউরোপে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। কেননা এশিয়ার নারীজাতির 

সাধারণ অবস্থার সঙ্গে হয় ত জাপানের স্ত্রীচরিত্রের সামঞ্জস্য হইবে না। 

আবার ইউরোপের স্ত্রীচরিত্রের সহিত আমেরিকার স্ত্রীচরিত্রেরও অনেক 

বিষয়ে বিরোধ হইবার আশঙ্ক! আছে । এশিয়া ও ইউরোপ ছাড়িয়া দিয়া 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এরপ শ্রেণীবিভাগেও যথেষ্ট অস্পষ্টতা থাকিয়া যাইবে । 

বর্তমান (47009910১) বা মধা যুগ (7797195%]+ ) এই দুইটি বিভাগে 

জগতের সমগ্র নারী জাতিকে আজ যদি কেহ শ্রেণীবদ্ধ করিতে যান, তবে 

তাহাও লক্ষ্যভষ্ট হইবে । ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে, আদর্শের বিভিন্নতা 

বা বিশেষত্বের উপরেই আমরা একটা সত্যিকার শ্রেণীবিভাগ করিতে 

পারি। সমগ্র মানব সমাজ, অস্ততঃ নারীজাতির অবস্থা" সম্বন্ধে, দুইটি 

পৃথক আদর্শ দ্বারা বিভক্ত হইতে পারে। পৃথিবীর স্থুসভ্য জাতিদিগের 

মধ্যে অনেকগুলি নাগরিক আদর্শ (101,9 91519 1921) দ্বারা আবার 

কতকগুলি পারিবারিক আদর্শ দ্বারা (6179 7%00119 10981) নিয়ন্ত্রিত । এক্ষণে 

ভগিনী নিষেদিতা স্ুসভ্য মানব সমাজের সমগ্র স্ত্রী জাতিকে, নাগরিক 

(গছ) ও পারিবারিক (1807115) এই ছুই বৃহৎ আদর্শের শ্রেণীবিভাগের 

মধ্যে আনিয়া পাড় করাইতে চান।* দেখা যাঁউ”, ইহার ফল কি দীড়ায়। 

নাগরিক আদর্শ (0706 ০1510০10621) 

নাগরিক আদর্শের নিদর্শন এই যেঃ যে সমাজ এইক্প আদর্শ ছারা 
সপ 

ক 40591178708 6105 00] 6:95 015881808610)0 18 08890 00 109818 

&০৭ 56 80২ ৪ 001%1)6 01109 10500%0 ৪991965$ 10 ৪03 [9 &9 /01208,0 

5৪ 690991090, 17,680 90700007016198 00900108650 705 6176 01510, ৪0 

9900039016165 00903108590 15 6106 (800115, 10981.---918687 টব 1590165,. 
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পরিচালিত, সেই সমাজে বা রাষ্ট্রে (60৪ 596 ), স্ত্রী ও পুরুষ, পরিবার 

নিরপেক্ষ হইয়া, তাহাদের স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একট। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা 
স্বাতন্ত্র অন্থভব করে। এইস্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমাঁনভাঁবে নাগরিক 
বা ০/০2৫০, এই স্ত্রী ও পুরুষের নাগরিক জীবনের সহিত পরিবার অপেক্ষা 
রাষ্ট্রের (8১৪ 50905) সক্বন্ধই অধিকতর ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্র বা $%:,0ই সেখানে 
স্ত্রী ব। পুরুষের ব্যক্তিত্বকে নিয়মিত করে। সেখানে পুরুষ বা স্ত্রী পরিবারের 
অধীনে না আসিয়াও শুধু নাগরিক ভাবেই জীবন যাপন করিতে পারে । 
এই নাগরিক আদর্শে স্ত্রী ব! পুরুষের ব্যক্তিত্ব এত বেশী পরিস্কুট হয় যে, 
সেখানে পারিবারিক জীবন স্ত্রী বাঁ পুরুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে। 

আমেরিকাতে এই নাগরিক জীবনের আদর্শ (৮09 ০1৮1০ 19981) এত 

বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে যে, সেখানে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ৫ 
4006110০918 010560" এই সাধারণ নামে অভিহিত হয়। এই নাগরিক 

আদর্শের প্রভাবে পারিবারিক বন্ধন বহু পরিমাণে শিথিল হইয়া! পড়িয়াছে। 
এমন কি অনেকে আশঙ্ক। করেন ষে পারিবারিক জীবনের মূল উপাদান যে 

যৌন পার্থক্য ব। বিশেষত্ব, ক্রমে তাহা আর বড় একটা ধর্তবোর মধ্যেই 
আসিবে না ।* 

ইংরেজ রমণীদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের যে দুর্দান্ত প্রয়াস লক্ষ্য 
করা যাইতেছে, তাহার সম্মুখেও সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে এই নাগরিক জীবনের 
আদর্শই বিছ্বমান। ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে, যখন কোন জাতি বা 
কোন বিশেষ যুগ* একটা নূতন রকমের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য 
মাতিয়া উঠে তখনই স্ত্রীজাতির অবস্থার মধ্যে, এই নাগরিক আদর্শের 

প্রভাব একটা পরিবর্তন আনয়ন করে। 

আমেরিক ও ইংলগু ছাড়িয়া! দিয়া, আমর! ফরাসী জাতির রাজনৈতিক 

স্বাধীনতা লাভের যে ইতিহাস, তাহার মধ্যেও ফরাসী রমণীপ্ন বিশেষ প্রভাব 

লক্ষায করিয়া থাকি । 

জা ৮]10)9 059563 69008 60 1600:9 60972771%...800 20 16৪ 
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তবেই, নাগরিক জীবনের আদর্শ যে সমাজে প্রবল, সেই সমাজে পরিবার 
অপেক্ষা! রাষ্ট্রই (0৪ 9১65) স্ত্রীজাতির বিশেষ লক্ষ্য হইয়া শীড়ায়। 

পরিবারের গণ্ডভী অতিক্রম করিয়া নারীর কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রের মধ্যে সার্থকতা 

খু'জিতে বাহির হয়। এবং সেই সমাজে স্ত্রীপুরুষনিব্বিশেষে, “ব্যক্তিত্ব” 
স্বাধীন ও প্রথর হইয়া দীড়ায়। এবং স্ত্রী বা পুরুষের এই ছুর্দম ব্যক্তিত্বকে 

নিয়মিত করিবার ভার, পরিবার অপেক্ষ! বাষ্ট্রের হাতে গিয়া পড়ে । রোম 

সাস্তাজ্যধবংসের পর পাশ্চাত্য দেশে যে সমস্ত অভ্যুত্থান হইয়াছে, গত 
একশত বৎসরের মধ্যে, নাগরিক আদর্শের প্রভাব তত্রত্য স্ত্রীসমাজের 

অবস্থার মধ্যে বিশেষভাবে একট অভাবনীষ পরিবর্তন আনিয়াছে। 

পারিবারিক আদর্শ (1176 5৪715 10691) 

প্রাচাদেশের জাতিসমূহের মধ্যে কিন্ত, পারিবারিক জীবনের আদর্শ 
দ্বারাই স্ত্রী-সমাজ প্রধানত: আবহমান কাল হইতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া 

আসিতেছে । এই সমস্ত সমাজে পরিবারই (08৪ চ'র01]5 ) স্ত্রীঞাতির 

প্রধান কর্মক্ষেত্র । নারীর সর্বপ্রকার চেষ্টা ও সেবা পরিবারের মধ্যেই 
সার্থকতা লাভ করে। পাশ্চাত্য দেশে যেমন স্ত্রীপুরুষনিব্বিশেষে ব্যক্তিত্বের 

সহিতই সমাঁজ বা রাষ্ট্রের সন্বন্ধ, প্রাচ্য দেশের সমাজে সাধারণতঃ 
পরিবারের সহিতই সমাজের সশ্বন্ধ, ব্যক্তির সহিত নহে। 

প্রাচ্যদেশের মধ্যে, ইস্লাম, চীন, ও হিন্দুজাতির মধ্যে অল্প বিস্তর 
পার্থক্য সত্বেও, এই পারিবারিক আদর্শ ই স্ত্রীসমাজের উপর বিশেষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । পুরুষের বহুবিবাহ, চীন ও হিন্দুদের মধ্যে 

থাকিলেও ইস্লামের পারিবারিক জীবনেই অধিকতর প্রশ্রয় পাইয়াছে। 
ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে প্রাচীনকালে সেমিটিক (9220210০) জাতিগণ 

সত্রীপ্রধান জাতিদিগের দ্বারা (22001810091 18০65 ) বেষ্টিত ও অভিভূত 

হওয়াতে, নিজেদের মধ্যে ঠিক তাহার বিপরীত পুরুষপ্রধান (68001515091 
59) পারিবারিক জীবনের আদর্শকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। 

ইসলামে এই বিপরীত আদর্শের প্রকান্তিক পরিপুষ্টিই তগ্রত্য সমাজ 
বিধানে পুরুষের বহুবিবাহের জন্য দ্রায়ী। ইহা! ইস্লামের শক্তি ও দূর্বলত। 



১৮৮৮ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্রববাদ 

উভয়েরই পরিচায়ক (41615 86 0008 6106 56:91086)) ৪0৭ 109 *68100958 

০ 089 [3190080 01511726190) 1 সম্প্রতি 9.1551800 ইস্লামে স্ত্রী শিক্ষা 

ও স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছে । 

চীনদেশে কন্তার বিশ ও বরের ত্রিশ ব্সর বয়ংক্রম বিবাহের উপবুক্ত 

সময় বলিয়া নির্দারিত হয়। পিতা ও মাত! সমানভাবে সন্তানের নিকট 

সম্মান লাভ করে। পিতামাতার প্রতি ভক্তি চীনসমাজে বিশেষভাবে 

পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, *ঠ0০ 161)8] 01665 18 006 ০6268] 5100৬ ০: 

01519656 11£5”১- পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মার পূজার জন্য যে সমন্ত অনুষ্ঠান হয় 
তাহাতে সম্পূর্ণই পুত্রের অধিকার ; কন্তারা সময় সময় সাহাধ্য করিতে 

পারেন মাত্র। 

চীনের মত হিন্দুদের মধ্যেও বংশপরম্পরা পারিবারিক জীবনকে অক্ষত 

রাখা একটা ধর্ম কার্ধ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। হিন্দুদের মধ্যে একান্গ- 

পরিবারই স্থায়ীত্ব লাভ করিয়াছে । বিবাহ চুক্তিমূলক নহে,-ধর্মীজীবনে 
অগ্রসর হইবার একটা মোপানমাত্র,-590527671। ভগিনী নিবেদিতা 

বললেন যে :৬০:০৫, বা বিধবা বিবাহ, উভয়ই হিন্দুঞ্জাতির নিকট অত্যন্ত 
দ্বার বিষয়_-“00৩ 7206102. 06 0101:06 15 25 11)00551016 95 (19 ০- 

£391:11986 ০৫ 006 109৩9 18 81১011670৮৮ আধুনিক হিন্দু সমাজে 

বাল্যবিবাহ প্রচলিত । 

চীন, হিন্দু ও ইস্লাম এই তিন জাতির মধ্যেই পরিবারের বাহিরে 

শ্রীজাতির স্বাধীনভাবে মিশিবার তেমন সুযোগ নাই। তবে নিয়মের 
কড়াকড়ি স্থান ও কালভেদে একরকম নয়। 

প্রাচাদেশে স্ত্রীজাতির ধনসম্পত্তির অধিকার 

যে দেশে পরিবারের মধ্যেই স্ত্রীজাতির জীবন সার্থকতা লাভ করে, 
সে দেশে সাধারণতঃ জীবনযাত্রার জগত পুরুষের উপরই স্ত্রীকে নির্ভর করিতে 
হইবে। তবে হিন্দুদের মধ্যে, ভ্রীধনের উপর স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। 
স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও স্ত্রী তাহার স্ত্রীধন দান, বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে 
পারেদ। সুসঙগমান মাজে ভ্ত্রীর ভরণপোষণের অন্ত, স্বামীকে বছ অর্থ 



ভগিনী নিবেদিত ও বাংলার বিপ্লববাদ ১৮৪ 

যৌতুকরূপে গচ্ছিত রাখিতে হয়। শুনা যায় কলিকাতার প্রত্যেক 
মুসলমান গাড়োয়ান (০৯১০: ) তাহার স্ত্রীর ভরণপোষণের জন সহস্রাধিক 

মুদ্রা সঞ্চিত রাখিতে বাধ্য হয়। বিবাহ ভগ্ন হইলে স্ত্রীকে শ্বামী এ টাকা 
দিতে বাধ্য । ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, ইস্লামে স্ত্রীজাতির ভরণ- 
পোষণের ব্যবস্থার একটা আভাস ইহ! হইতে আমরা প্রাপ্ত হই। 

ভগিনী নিবেদিতা চীনদেশের স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু 

জানিতে পারেন লাই, এইকপ বলিয়াছেন। তবে অসহায়া চীনা রমণীগণ 
স্বামী অথব] পিতার পরিবারে আশ্রয় পান ইহাতে সন্দেহ নাই। 

ভবিষ্যৎ উন্নতির আশ। 

প্রাচ্য ভূখণ্ডের মধ্যে ভারতবধষেই দার্শনিক চিন্তা বানৃতন আদর্শের 
উদ্বোধন লক্ষিত হয়। অন্যান্য দেশে ক্রমে এই আদর্শ সংক্রামিত হয়। 

ভগিনী নিবেদি৬। বলেন যে হিন্দুজাতির মধ্যে পারিবারিক জীবনের আদর্শ 

চরমোন্নতি লাভ করিয়াছে ।* স্বামীর সাহায্য এখানে ধর্ম। মাতৃত্ব 

এখানে নারীজীবনের চরম সার্থকতার একটি শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন । একদিন কোন 

হিন্দু রমণী নাকি তাহাকে অত্যন্ত গর্ধের সহিত বপিয়াছিল যে--"আমরা 

হিন্দু নারী, একবার জন্মগ্রহণ করি-_একবার মরি--এবং একবার মাত্র 

বিবাহ করি।” 

ইউরোপের দ্রিকে তাকাইলে দেখা যায় যে সেখানে রমণীগণ পরিবার 

বন্ধনকে অনেকট| শিথিল করিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতেছেন ১ 

এই রা বা নাগরিক জীবনের মধ্যে গ্রবেশল্লাভ করিয়। তাহারা সমাজের 

দুর্গতিকে আরো বিস্তৃত ও সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করিবেন, তাহাদের 

দাসীত্ও সেই সঙ্গে আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । প্রাচ্যদেশের 
রমরণ্ণীগণের অবস্থার যেরূপ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে ** তাহাতে কালে 

তাহ!দিগের জানের পরিধিকে বিস্তৃত করিয়া নাগরিক জীবনের আদর্শকে 

ক *ত515015) 6106 550০৮1 500 59860888 01 0%00)]5 1106 1795 

70997; 751590 6০ 6159 2৮00 01 5 £1686986 00106, 11191000189 & 

£8116100, 0106)9715000 & 07:98%00 01 08219361010. 



১৯০ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ 

তাহার্দের মধ্যে ফুটাইয়। তুলিতে হইবে । কিন্ত প্রাচ্যদেশের রমণীগণের 
নিকট হইতে কি পাশ্চাত্য ঘেশের রমণীদ্দের কিছু শিখিবার নাই? 
ভগিনী নিবেদিতা বলেন--অবশ্ত আছে । পারিবারিক জীবনের একনিষ্ঠ 

পবিত্রতা (00০ 9820০$65 ০৫ 00০ 2091527) এবং বিশেষতঃ বিবাহ বন্ধনের 

অবিচ্ছিন্নতা (40816 ০181150600০ ঠ351018511165 ০6 00901986? ) 

এ দেশের রমণীদের নিকট হইতে খুব শ্রদ্ধার সহিত শিক্ষার বিষয়। 
স্থতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম যে মনংস্বিনী ভগিনী নিবেদিতা 

প্রাচাদেশের ভ্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষা! ও নাগরিক জীবনের আদর্শকে বিকাশ 

করিতে চান। এবং পাশ্চাত্য দেশের নারীসমাজেও পারিবারিক বন্ধন 

দুঢ করিতে কৃতসংকল্প। এই আন্তর্জাতিক সম্মিলনের দিনে আদর্শের 
বিনিময় দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের নারীজাতি যদ্দি এইরূপ একটা 
পূর্ণতর বিকাশ ও সার্থকতার দিকে স্বীয় শক্তি নিযোগ করেন, তবে 

ভবিষ্কতের মাঁনব সমাজ তাহা হইতে অনেক আশা করিতে পারে । 
কবি রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিযাছেন যে যাহার! হিন্দুযানীর বড়াই করেন 

এবং ভগিনী নিবেদিতাঁকে একটা বিজষের সামগ্রী বলিয়া! জাঁতীয গর্ষে 

স্কীত হন, তাহারা অনেকেই এই অসামান্য! নারীর হিন্দুধর্ম ও হিন্দু 

সমাজের উপর যে একটা এঁতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল, তাহার বিষষ 

কিছু মাত্র চিন্তা করেন না । ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে আমরা হিন্দু 
সমাজের উপর তাহার শুধু এই গভীর অদ্ধা ও বিশ্বাসের নয়, পরন্ত আধুনিক 
কালের উপযোগী এই এতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লাভ করিব। 

তিনি বিজাতীয় হইষাও আমাদের মত হিন্দু ছিলেন বলিয়া যেন আমরা 
আক্ষালন নাকরি। পরন্ত তিনি বিজাতীয হইয়াও আমাদের অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ হিন্দু ছিলেন--ইহ1 ভাবিয়া যেন তাঁহার স্বতিশিখরের দিকে করযোড় 
ও সসন্রমে মস্তক অবনত করি ।** 

ক "01065 ০0080০01609 7159৮ 1৪ 9109915 9001981190 020 & 00018 
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"*“তিনি ছিলেন লোঁকমাতা | যে মাতৃভাব পরিকারের 
বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাধ 

করিতে পারে শ্যাহার যৃতি তো ইতিপূর্বে "দাম? কেখি 
নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু 
“ছু আঁ ৭ পাইয়াছি, কিন্তু রমপীর ঘে পরিপূর্ণ মমন্ধ- 
বোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। নি স্খন বলিতেন 

(00: 06০001€ তখন তাহার মধো যে একান্ত 

আত্মীয়তার স্থ্রটি লাগিত আমাদের কাহারও কে 

তেমনটি তো লাগে ন'' ভগিনী নিবেদিতা দেশের 
মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাপিতেন তাহা যে 

দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহ বুবিগ্পাছে ষে দেশের লোককে 
আমরা হয়তো সময় দিই, প্র্থ দিই, এমন কি, জীবনও 

পিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই--তাহাকে 
তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে কবিতা গানিবার 

শক্ষি আগর লাভ করি নাই”?  বরবীজনাখ 

10181 

মুল্য ॥ পীচ টাকা 


